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Tutkielma osallistuu kuvataiteen uusimpien opetussuunni-
telmien omista kuvista ja nuorten harrastuksista käytävään 
keskusteluun. 

Tutkielman päätelmänä on, että itseohjautuvuusteorian mu-
kaisten perustarpeiden – kompetenssin, autonomian ja yh-
teenkuuluvuuden tunteen – täyttyminen taiteen tekemiseen 
liittyen tukee omaehtoisen toiminnan jatkumista ja sisäistä 
motivaatiota. Yksittäisistä tekijöistä korostuvat vapauden tun-
teen ja aikatauluttamattoman ajan sekä lähipiiristä saatavan 
tuen merkityksellisyys. Tutkielmassa painotetaan taiteen te-
kemisen itseisarvoa hyötynäkökulman ohi. 

Tutkielman yhtenä ehdotuksena on, että myös ohjatussa tai-
teentekemisessä varattaisiin enemmän aikaa omaehtoiselle 
tekemiselle ja että tätä arvostettaisiin osana opetusta. Lisäksi 
tutkielmassa ehdotetaan, että nuorten tekemää taidetta saatet-
taisiin esille kouluista ja harrastuksista riippumattomissa, tai-
teellisesti kunnianhimoisissa ja ammattitaitoisissa ympäris-
töissä, kuten museonäyttelyissä ja taidegallerioissa. 

Avainsanat itseohjautuvuusteoria, motivaatio, nuoret, omat 
kuvat, taide, taidekasvatus, vapaus

  / 2 2



  

Aalto University,  
P.O. BOX 31000, 00076 AALTO 

www.aalto.fi 
Master of Arts thesis abstract

 
Abstract 
Young people make art that is meaningful for them. This mas-
ter’s thesis studied the topic of young people making visual art 
on their own time without a teacher’s guidance, or as a part of 
lessons or as tasks given by someone else. The thesis used self-
determination theory as a tool to study young people’s intrinsic 
motivation when making art, and factors supporting that. The 
study has two primary aims:  
1. To investigate what factors affect the intrinsic motivation of 

young people making art in their own time?  
2. To investigate how the principles of art education and hobby 

paradigm manifest in the shadow of spontaneous art making? 
The material for the qualitative study was collected by theme 
interviews conducted with five 15 to 19 year-old young persons 
who make art in their own time without external guidance. The 
interview material was analyzed using methods of data based 
content analysis. The source literature included written mater-
ial consisting of project reports, strategies, barometers, surveys 
and study texts. The thesis discussed factors that motivate and 
inspire art making. The study also examines factors that hin-
der art practice and the significance of one’s social and physi-
cal environment. 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The thesis takes part in the current discussion on young peo-
ple’s hobbies and pupil’s own visual cultures, taking place in 
the larger debate on art in the new national curriculums . 

The thesis concludes that the fulfilment of basic needs de-
rived from the self-determination theory - competence, auton-
omy and relatedness - in relation to art-making supports the 
continuance of self-motivated activity and intrinsic motivation. 
The sense of freedom and unscheduled time, as well as support 
from the people surrounding one, are emphasised. In addition, 
the thesis emphasises the intrinsic value of art-making as op-
posed to more utilitarian viewpoints. 

One of the thesis' suggestions is that instructed art-making 
should also include more time for self-motivated work and that 
this should be valued as part of education. In addition, the the-
sis suggests that the art made by young people should be pre-
sented more often in ambitious and professional environments 
outside of school or hobbies, such as museums or art galleries. 

Keywords self determination theory, motivation, young peo-
ple,  pupil's own visual cultures, art, art education, freedom

  / 2 2



Omalla ajalla –  
nuorten  
näkökulma  
omaehtoisesta  
taiteentekemisestä 
  

I



Omalla ajalla – 

nuorten näkökulma omaehtoisesta taiteentekemisestä


Ruusu Hulmi


Taiteen maisterin opinnäyte, 30 op


Kuvataidekasvatuksen koulutusohjelma


Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, Aalto-yliopisto


Ohjaaja: Mira Kallio-Tavin


Taitto, kuvitus  `∵´ 


2019


II









Kirjoittaja 17-vuotiaana omaehtoisen taiteen tekijänä.

III





Johdanto	 1

Aiheen esittely ja aikaisempi tutkimus	 4

Teoreettinen viitekehys ja käsitteet	 7


Taide ja muu visuaalinen kulttuuri	 7

(Kuva)taidekasvatus ja sen perustelut	 9

Itseohjautuvuusteoria	 17

Taidekasvu	 21

Harrastusparadigma	 23


Tutkielman toteutus	 26

Tutkimuskysymykset	 26

Laadullinen haastattelututkimus	 29

Tutkijan rooli	 32

Haastatteluiden toteutuksesta	 36

Analyysin toteutuksesta	 39

Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys	 42


Aineisto ja lähdekirjallisuus	 44

Haastatteluaineisto	 44

Lähdekirjallisuus	 49


Nuorisobarometrit	 50

Koululaisilla tehdyt valtakunnalliset kyselyt	 52

Muu lähdekirjallisuus	 54

Motivaatioon ja tekemiseen vaikuttavien asioiden verkko	 55


“Kyl mä teen kaikkee muutakin, mut ei sillee 	 

niinku harrastuksena” – Taiteen tekemisestä ja 	 

harrastamisesta ja onko näillä eroa? 	 58

“Jotenki tarve siihen”, taiteen välinearvo, vastavoima 	 

kilpailuasetelmille sekä muut kootut syyt taiteen tekemiselle	 65

Vapaus ja voiko sitä ohjata?	 75

“Vaikka päivä breikkii ja kato mitä sun aivot keksii”	 

– tylsyyden ja tyhjän ajan merkityksellisyydestä	 91

Oli ideoita tai ei, tehdään silti	 96

“Vanha kunnon art block”, maalliset ongelmat ja muut haasteet 	 102

Himas, bussis ja kummitädin kanssa	 107

“Se on tosi kivaa et mul on kavereit ja läheisii jotka siis 	 

piirtää ja maalaa” 	 111

Insta, museot ja taidekauppaa	 119

Mä uskon sen palautteeseen koska se kuvaa ja tietää 	 

asioista	 125




Yhteenveto ja pohdintaa	 129

Vapaus tunteen ja konkretian tasolla	 129

Oppiminen ja taidekasvu	 135

Ehdotuksia	 137


I: Omaehtoiselle tekemiselle varattu aika	 138

II: Näyttelyt	 139


Tutkielman arviointia ja ajatuksia jatkosta	 141

Kiitos	 143

Lähteet	 144

Liitteet	 151


Liite 1. Haastattelurunko	 151

Liite 2. Tutkimuslupakaavake	 152

Kuvat:


Kirjoittaja 17-vuotiaana omaehtoisen taiteen tekijänä	 	     III


Kuva 1. Ulkoisessa motivaatiossa säätelyn sisäistyneisyys 

vaihtelee, sisäinen motivaatio taas on täysin sisäisesti säädeltyä.       18


Kuva 2. Yleismotivaatio, eli asenne, on kuin peruskallio: suhteellisen 
pysyvä ja vakaa alusta, jonka päällä maa-ainekseen verrattavissa 

olevan tilannemotivaation määrä ja laatu vaihtelee.	 	    99


Kuva 3. Vapaassa tilassa kasvava omaehtoinen taide saa tukea 
ympäröivän maailman kannustavasta ilmapiiristä ja konkreettisista 
teoista.	 	 	 	 	 	 	    130



Johdanto 

Opettamassani valokuvaustyöpajassa kävi viikottain eräs 
nuori. Taideharrastuksen lisäksi hän oli suorittanut kaikki 
lukiossa tarjolla olevat kuvataiteen kurssit, myös ne valin-
naiset. Sitten hän tokaisi minulle: “Kaikki parhaat työt syn-
tyvät muualla, omalla ajalla.” Me taidekasvattajat yritämme 
keksiä toimivimmat opetussuunnitelmat, kiinnostavimmat 
ja pedagogisesti perustellut tehtävänannot, antaa rakenta-
vaa palautetta, inspiroida. Ehkä todellinen taika syntyy kui-
tenkin jossain muualla, siellä minne taidekasvattajan aurin-
ko ei paista, siellä missä kukaan ei anna tehtäviä ja mieti 
sisältöjä ja tavoitteita? Taidekasvu ei ole kasvattajan näpeis-
sä. Ja siitähän taidekasvattajana voisi olla tyytyväinen: taide-
kasvattaja ei ole enää ainoa kanava taiteeseen – tosin nyt 
ehkä se vähemmän tärkeä kanava. 


Työssäni lasten ja nuorten kuvataidekoulussa saan seurata 
vierestä, miten nuoret harrastavat taidetta. Kuvataidekoulu 
on instituutio, joka tarjoaa opetusta ja taidekasvatusta. Kou-
luissa – niin kuvataide- ja peruskoulussa kuin lukiossa – on 
kansallisten perusteiden pohjalta laaditut opetussuunnitel-
mat, joiden perusteella kukin opettaja suunnittelee opetuk-
sensa. Opettajalla on vastuu tuntien suunnittelusta, tehtä-
vien ja tavoitteiden ideoimisesta sekä ryhmien ja niihin osal-
listuvien yksilöiden ohjaamisesta. Mutta mitä tapahtuu 
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nuorten elämässä koulujen ja kerhojen ulkopuolella, opetta-
jien ja ohjaajien piirin ulkopuolella, siellä missä kukaan ai-
kuinen ei kerro, ohjaa, anna tehtäviä? Millaista taidetta ja 
miksi nuoret tekevät omasta halustaan ja motivaatiostaan? 


Tässä opinnäytetyössä tutkin nuorten omaehtoista taiteente-
kemistä. Työn pääaineistona on viiden omalla ajallaan ja oma-
ehtoisesti kuvataidetta tekevän lukioikäisen (15–19 v.) nuoren 
teemahaastattelut, joiden avulla selvitin nuorten taiteen teke-
misen tapoja, innostumista, lähtökohtia, motivaatiota, teke-
miseen vaikuttavia seikkoja sekä heidän ajatuksiaan taiteen 
tekemisestä. Sivuan tutkielmassa myös ohjauksen ja ohjaa-
jan roolia ja millaisia kokemuksia ja ajatuksia nuorilla on näistä.


Haastattelemani nuoret ovat toki osallistuneet koulun kuvatai-
deopetukseen, ja muutama heistä käy ohjatussa taideharras-
tuksessa, mutta tässä työssä keskityn tutkimaan nimenomaan 
omatoimista taiteen tekemistä. Kouluissa ja harrastusryhmissä 
annettava taidekasvatus on pääsääntöisesti ryhmämuotoista. 
Se eroaa yksinäisestä ja yksilöllisestä taiteen tekemisestä, mitä 
suurin osa aikuisten ammattitaiteilijoiden työskentelystä on. 
Tältä osin nuorten taiteen tekeminen omalla ajallaan muistuttaa 
ammattitaiteilijoiden työskentelyä. Pohdin myös, onko omatoi-
misessa taiteententekemisessä kyse taidekasvattajien ymmär-
tämästä taidekasvatuksesta tai onko se edes mahdollista il-
man taidekasvattajaa. Ehdotankin, että omaehtoisen taiteen 
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yhteydessä voisi puhua taidekasvusta erotuksena taidekasva-
tukseen, joka jo määritelmällisesti sisältää ajatuksen tekijästä 
erillisestä kasvattajasta. 


Tarkastelen haastatteluissa nousseita huomioita motivaatio-
psykologian kannalta: miten itseohjautuvuusteorian (esim. 
Deci & Ryan 1985) mukaiset psykologiset tarpeet näkyvät 
ja toteutuvat haastateltavien taiteentekemisessä? Mitä on 
sisäinen motivaatio, miten se ilmenee haastatelluilla taidetta 
tekevillä nuorilla ja mitkä tekijät ovat auttaneet motivaation 
syntyyn ja sen vahvistumiseen? 


Peilaan haastatteluista syntyneitä huomioita myös koulu-
laiskyselyistä, opetussuunnitelmista ja kaupunkien teettä-
mistä teksteistä löytyviin ajatuksiin nuorten harrastamises-
ta ja taiteentekemisestä. 


Tarkennuksena tämän opinnäytetyön pyrkimyksiin: tavoit-
teenani on tämän tutkielman myötä saada näkymä nuorten 
omalla ajalla tekemään taiteeseen. Nimenomaan niiden 
nuorten, jotka jo tekevät itse taidetta. En pyri tällä työllä 
niinkään etsimään perusteluita sille, miksi nuorten pitäisi 
tai kannattaisi tehdä omaehtoista taidetta. Jos joku muu on 
tahollaan tullut siihen päätelmään, että nuorten tulisi tehdä 
taidetta ja nimenomaan omaehtoisesti, voi kuitenkin olla, 
että tästä tutkielmasta voi löytyä ajatuksia ja näkökulmia 
näiden tavoitteiden tukemiseen.
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Aiheen esittely ja aikaisempi tutkimus 

Aiheeni käsittelee 15–19-vuotiaita nuoria, heidän toimin-
taansa taiteen tekijöinä sekä siihen vaikuttavia seikkoja. 
Haastateltavien ikä on rajattu aikaan, jolloin he ovat toisen 
asteen koulutuksen piirissä. Ikähaarukka on rajattu, jotta 
kaikki haastateltavat olisivat ikänsä puolesta suunnilleen 
samassa elämänvaiheessa. 


Käsittelen haastatteluaineistoa motivaatiopsykologiaan kuu-
luvan itseohjautuvuusteorian, kuvataidekasvatuksen perus-
teluiden sekä erilaisista vapaa-aikaa selvittävistä koululais-
kyselyistä ja yhteiskunnallisista hankkeista välittyvän harras-
tusparadigman valossa. Tutkielmassa painotan nuorten tai-
teentekijöiden omaa näkökulmaa erotuksena ulkopuolelta 
annettujen tavoitteiden ja olettamusten (esim. hyvinvointi, 
osallisuus) tutkimiselle.


Sekä taiteen tekemiseen että nuoruuteen liitetään vahvasti 
ajatus identiteetin ja identifikaation käsittelemisestä (ks. esim. 
Siivonen 2011, 82), mutta tässä tutkielmassa olen rajannut 
pois identiteetin muodostumisen ja taiteen tekemisen osana 
identiteettiä. 


Lähtöoletuksena tutkielmalle on, että haastattelemani nuo-
ret tekevät taidetta sisäisestä motivaatiosta. Tarkastella 
nuorten haastatteluissa sanoittamia näkemyksiä omasta 
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toiminnastaan taiteen parissa, sen syistä, innostajista ja 
taiteen tekemistä vahvistavista ja heikentävistä tekijöistä. 
Haastatellut puhuvat nykyhetkessä tapahtuvista ja korkein-
taan muutaman vuoden takaisista oman elämänsä asioista. 


Nuorten vapaa-ajalla tapahtuvaa taiteen tekemistä on taide-
kasvatuksen kontekstissa tutkittu jonkun verran sekä Suo-
messa että esimerkiksi Yhdysvalloissa (esim. Freedman ym. 
2013, Kárpáti ym. 2017, Malin 2015). Nuorten taidekäsityksiä 
on pohdittu Anniina Koivurovan vuonna 2010 Lapin yliopis-
toon tekemässä väitöskirjassa (Koivurova 2010). Piritta 
Malinen on tutkinut graffitikokemusta ja graffitin ja kuvatai-
deopetuksen vuorovaikutusta Lapin yliopistoon tekemässään 
väitöskirjassaan (Malinen 2011). Amy L. Henderson on teh-
nyt vuonna 2012 Master of Arts -tasoisen opinnäytetyön 
yhdysvaltalaiseen Prescott Collegeen otsikolla A Story of 
Youth Art. Opinnäytetyössään Henderson tutki 11–21-vuo-
tiaiden tekemää taidetta sekä historiassa että nykyajassa 
kirjallisuuden, internet-lähteiden, videomateriaalin sekä 
nykyisille ja entisille taidetta tekeville nuorille tekemänsä 
kyselyiden kautta (Henderson 2012).


Jari Metsämuuronen on vuonna 1997 valmistuneessa tutki-
muksessaan “Omaehtoinen oppiminen ja motiivistruktuurit” 
pohtinut omaehtoisen oppimisen käsitteitä, sen toteutumi-
sen ehtoja, syntyä ja siihen vaikuttamista lähinnä käsite-
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analyyttisesti (Metsämuuronen 1997). Metsämuurosen 
tutkimus käsittelee harrastamiseen liittyvää oppimista ja 
motiivistruktuureita, ja tutkimusaineisto koskee sekä lapsia, 
nuoria että aikuisia.


D.B. Jaquith on vuonna 2011 Art Education -lehdessä jul-
kaistussa artikkelissaan tutkinut luovuutta, sisäistä motivaa-
tiota ja autonomian tunteen merkitystä lasten taiteenteke-
misessä (Jaquith 2011).


Nuorten taiteentekemistä on tutkittu myös esimerkiksi kas-
vatuksen näkökulmasta (esim. Karppinen ym. 2008) ja tera-
peuttisen välinearvon (esim. Camilleri ym. 2007) tai kehitys-
psykologian kontekstissa (esim. Goldstein 2017).


Nuorten taiteentekeminen liitetään usein taiteen ja kulttuu-
rin välineelliseen funktioon esimerkiksi kulttuuripolittiisten 
linjausten toteuttamisessa (esim. Kotilainen ym. 2010, 11). 
Taiteen tekemisen tukeminen ja mahdollistaminen nähdään 
myös keinona vaikuttaa nuorten hyvinvointiin ja ehkäisevän 
syrjäytymistä, kuten Suomen kulttuurirahaston Myrsky-
nuorisohankkeen (2008–2011) ja siihen liittyvän Nuoret tai-
teentekijöinä -tutkimushankkeen yhteydessä (mt., 5). 
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Teoreettinen viitekehys ja käsitteet 

Tässä luvussa esittelen tutkielmalleni olennaista käsitteis-
töä ja millä rajauksella ja missä merkityksessä olen niitä 
käyttänyt.


Taide ja muu visuaalinen kulttuuri

Ennen kuin pääsin etsimään haastateltavia tutkielmaani, oli 
ratkaistava, miten rajaan ja käsitän taiteen, jonka tekemistä 
haastateltaviltani odotin. Toisin sanoen: mitä on tässä tutki-
elmassa käsiteltävä taide.


Ensimmäinen rajaus oli, että haastateltavat tekevät visuaa-
lista taidetta. Seuraavaksi ajattelin, että tärkeintä on haas-
tateltavien oma suhtautuminen tekemiseensä, ja nimen-
omaan se, että he itse kokevat tekevänsä taidetta. Kuvittelin, 
että tällä rajauksella saisin parhaiten esille nuorten äänen 
ja näkökulman. Ensimmäisen ongelman kohtasin tehdes-
säni hakutekstiä potentiaalisia haastateltavia varten. Etsin 
heitä muiden ihmisten avulla, jolloin heidän oli määriteltävä 
ja ymmärrettävä vinkkaamiensa nuorten tekevän taidetta. 
Useimmiten kontaktihenkilöt olivat aikuisia, joten kyseessä 
oli aikuisten ihmisten käsitykset visuaalisesta taiteesta.


Pohdin myös, pitäisikö minun yrittää etsiä haastateltavia 
suoralla kontaktilla esimerkiksi nuorisotalojen ilmoitustau-
lujen kautta, jolloin nuoret voisivat itse pohtia, täyttyvätkö 
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hakukriteerit. Hahmotellessani mahdollista hakuilmoitusta, 
pohdin sanamuotoja ensin itsekseni ja myös opinnäyte-
seminaarissa. Lause “Teetkö visuaalista taidetta?” koettiin 
opinnäyteseminaarissa käydyssä keskustelussa liian kau-
kaiseksi nuorten kielestä ja maailmasta. Toisaalta, jos olisin 
luetellut erilaisia visuaalisen taiteen aloja kuten valokuvaatko, 
maalaatko, teetkö graffiteja, teetkö videoita jne. olisin jo 
määritellyt taiteen rajoja ja jotain taiteen tekemisen lajeja 
olisi jäänyt väistämättä ulkopuolelle. 


Päätin kuitenkin kalastella haastateltavia omien kontaktieni 
kautta, sillä huomasin tämän tavan tuottavan tulosta. Tutki-
elman tekemisen edetessä huomasin sekä haastatteluissa 
että lähdekirjallisuudessani, että se, miten nuoret ymmär-
tävät taiteen tekemisen, ei ole yksiselitteistä. Tämä havainto 
toisaalta myös avasi hyviä keskusteluja haastatteluiden ai-
kana, joten koin, että taiteen tarkemman määrittelyn jättä-
minen haastateltavien hakuvaiheessa oli ollut oikea ratkaisu. 
Paneudun tähän tarkemmin luvussa “Kyl mä teen kaikkee 
muutakin, mut ei sillee niinku harrastuksena”.


Tutkielmani “taide” siis käsittelee aihetta laajasti ja mukaellen 
samoja linjoja kuin esimerkiksi perusopetuksen opetus-
suunnitelman perusteet vuodelta 2014, jossa kuvataiteen 
yhteydessä käytetään sanaparia “kuvataide ja muu visuaa-
linen kulttuuri” (OPH 2014, 426).
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(Kuva)taidekasvatus ja sen perustelut

Käsittelen työssäni termejä kuvataidekasvatus ja taidekasva-
tus, mutta niiden sisältö ja se, miten ne milloinkin ymmärre-
tään eivät ole aivan yksiselitteisiä. Pyrin tässä kappaleessa 
avaamaan näitä termejä ja niihin liittyvää problematiikkaa 
tämän opinnäytetyön näkökulmasta. Lisäksi pohdin, minkä-
laista keskustelua kuvataidekasvatuksen perusteluiden ym-
pärillä on käyty – ja käydään yhä.


Tutkielmassani käytän sanaa taidekasvastus synonyymina 
kuvataidekasvatukselle. Sana “taidekasvatus” muodostuu 
kahdesta sanasta – taide ja kasvatus – jotka jo itsenäisinä 
sanoina ovat monitahoisia ja -merkityksiä. Ymmärrettävästi 
näiden sanojen yhdistelmä ei ole yhtään sen yksinkertaisem-
paa. Mutta kuten P. Huuhtanen kolme vuosikymmentä sit-
ten kirjoittamassaan esteettis-käsitteellisiä perusteita tarkas-
televassa tekstissään toteaa, taidekasvatuksen käsitykset 
ja niiden moninaisuus omalla tavallaan “osoittavat, että tar-
kasteltavana on asia, joka on monipuolisesti merkityksellinen 
inhimillisessä todellisuudessa” (Huuhtanen 1984, 14). 


Taidekasvatus on myös oma, joskin nuori, tiedonalansa eril-
lään taiteesta, taiteen tutkimuksesta sekä kasvatustieteistä. 
Toisaalta historiassa on pohdittu, onko taidekasvatus oma 
tieteenalansa, vai sittenkin “useamman tieteenalan yhteis-
työ ja tehtävienjako yhteisen kohteen äärellä” (mt., 1). Juha 
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Varto toteaa estetiikkaa ja taidekasvatusta pohtivassa teks-
tissään, että taidekasvatukseen liittyy toisaalta kasvatus 
taiteeseen ja taiteen tekemiseen ja toisaalta taas kasvatus 
taiteen kautta (Varto 2001, 7). Varto näkee taidekasvatuk-
sen tavoitteiksi kasvavassa itsessään olevien ilmaisemisen, 
tunnistamisen ja ajattelemisen mahdollisuuksien avaamisen 
(mt.). 


Taidekasvatuksen tutkimuksella voidaan hankkia tietoa tai-
dekasvatustoiminnasta ja samalla palvella ja tukea tätä sa-
maa käytännön toimintaa (Huuhtanen 1984, 1). Siihen liittyy 
myös taidekasvatuksen olemassaolon perusteleminen. Tai-
dekasvatustutkimukseen liittyvää keskustelua onkin leiman-
nut itsensä tärkeäksi puhuminen “aina uudestaan ja uudes-
taan oikeuttaakseen paikkaansa eri aikojen vaatimuksis-
sa.” (Tuovinen 2010, 123.)


Huuhtanen kokoaa tekstissään erilaisia taidekasvatusta kos-
kevia käsityksiä, joita ovat esim. taideaineitten opetus, ku-
vataiteen opetus, yleisempi kulttuurikasvatus sekä osa yh-
teiskunnan kulttuuripolitiikkaa, -hallintoa ja lainsäädäntöä 
(Huuhtasen mukaan Vainio 1984, 8–9). Huuhtanen tiivistää 
myös Hollon ajatukset taidekasvatuksen käsitteellisistä 
ulottuvuuksista kasvatukseksi taiteen avulla, kasvatukseksi 
taidetta varten, kasvatukseksi taiteeseen ja kasvatuksen 
taiteeksi (Huuhtasen mukaan Hollo 1984, 10). Huuhtanen 
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näkee taidekasvatuksen vaikuttamisena ja taidekasvatuk-
sen tutkimuksen tämän “vaikuttamisen eli aktiivisen kasva-
tustoiminnan” tutkimisena (Huuhtanen 1984, 43).


Tutkielmassa olen kiinnostunut ilmiöstä, joka tarkkaan kat-
sottuna tapahtuu taidekasvatuksen piirin ulkopuolella. Tai-
teen tekeminen omalla ajalla liippaa kuitenkin myös taide-
kasvatusta, sillä haastattelemani nuoret elävät yhteiskunnas-
sa, joka tarjoaa taidekasvatusta mm. peruskoulussa, lukios-
sa ja vapaaehtoisissa ohjatuissa harrastuksissa. Haastat-
telemieni nuorten kohtaama taidekasvatus on myös yhtey-
dessä heidän omalla ajallaan tapahtuvaan tekemiseensä. 


Taidekasvatus ja taideopetus eivät ole toistensa synonyyme-
jä, vaikka ne arkikielessä helposti menevät sekaisin. Teks-
tissä “Kuvataidekasvatuksen lyhyt kuolema” Mira Kallio 
(2005) kirjoittaa kuvataidekasvatuksen perusteluista. Kal-
lion teksti liittyy keskusteluun, jota käytiin edelliseen perus-
koulun opetussuunnitelman uudistamisen yhteydessä ja 
jota käydään edelleen säännöllisin väliajoin liittyen kuvataide-
kasvatuksen tarpeellisuuteen. Taidekasvatus ei ole myöskään 
synonyymi taiteelle, ja taidekasvatusta onkin vain harvoin, 
jos koskaan, perusteltu taiteen kautta (Kallio 2005). ‘Sen 
sijaan taiteilijat eivät perustele taideopetusta minkään muun 
kuin taiteen kautta. Taide on elämälle ja maailmalle tärkeää, 
koska se on taidetta ja siksi että se on “totta”.’ (Mt.) 
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Kuvataidekasvatuksen perusteluista ja tärkeydestä keskus-
teleminen onkin, huvittavaa sinänsä, yksi vakiokeskuste-
luista, joita kuvataidekasvattajat toistensa kanssa käyvät 
(ks. myös Tuovinen 2010). Kallio (2005) toteaa, että taiteen 
tarpeellisuuden vakuuttelemisesta seuraa epäilys taiteen 
välttämättömyydestä. Kallion mielestä ihmiset eivät kaipaa 
asioilta kuten eivät taidekasvatukseltakaan seikkaperäisiä 
perusteita. “Ainoat, jotka perusteita tuntuvat kaipaavan, 
ovat kuvataideopettajat itse. He laativat perusteita toisil-
leen, yhä monimutkaisimmin lauserakentein, kuin itseään 
vakuutellakseen.” (Mt., 40.) Taidekasvatuksen teorianmudos-
tuksen nuoruus nousee esille, kun mietitään syytä sille, mik-
si taide itsessään ei voisi kelvata perusteeksi taidekasva-
tukselle (mt.).


Pirkko Pohjakallio on väitöskirjassaan “Miksi kuvista?” (2005) 
tarkastellut koulun kuvataideopetuksen perusteluita ja nii-
den muutosta 1900-luvun puolivälin jälkeen. Pohjakallio on 
tutkinut näitä muutoksia analysoimalla ammattikunnan 
edustajien eli kuvataideopettajien haastatteluita ja muuta 
taidekasvatuspuhetta (Pohjakallio 2005).


Pohjakallion tutkimuksen mukaan kuvataideopettajien am-
mattikunnan perusteluissa “on usein ollut kyse taideopetuk-
sen oikeuttamisesta, taiteen paikasta kansalaisten kasva-
tuksessa ja koulun opetussuunnitelmassa” (mt., 229). On 
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haluttu osallistua koulutuspoliittiseen arvokeskusteluun 
kasvatuksesta ja tulevaisuudesta ja vedottu humanistisiin 
arvoihin sekä eettisten ja maailmankuvallisten kysymysten 
käsittelyyn taiteen ja taiteellisen toiminnan avulla. Taidekas-
vatuksen on myös katsottu olevan väline vaikuttaa henki-
seen kasvuun ja ihmisen toimintaan (mt.).


Taidekasvatusta on perusteltu yhteiskunnan suunnasta myös 
luovuuden merkityksellä kansantaloudelle, työelämän tar-
peilla, luovana ongelmanratkaisuna, työkaluna tarkastella 
kriittisesti informaatioyhteiskunnan visuaalisuutta ja kasvat-
taa kansalaisten makua ja suunnittelutaitoja. Oppiainetta on 
perusteltu kuvataideopettajien puolelta visuaalisen 
kulttuurin lukutaidon ja sivistyksen kasvattajana ja sen on 
koettu antavan rakennusaineita niin yksilön henkiseen 
kasvuun kuin myös kriittiseen ajatteluun. (Mt., 230.)


Tekijä on yhtä kuin toimija. Miten nuoret taiteentekijät näky-
vät toimijoina taidekasvatustutkimuksessa? Mielestäni liian 
vähän. Pohjakallionkin (2005) tutkimuksessa kuvataidekas-
vatuksen perusteluita oli tutkittu lähinnä vain opettajien ja 
yhteiskunnan kannalta, mutta oppilaiden näkökulma jäi pi-
mentoon. Toinen kuvaava esimerkki aiheesta on Helsingin 
kaupungin tietokeskuksen ja Helsingin kaupungin kulttuuri-
keskuksen vuonna 2010 julkaisema julkaisu “Taidekasvatuk-
sen Helsinki – Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus”. 
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Julkaisun esipuheessa apulaiskaupunginjohtaja Tuula Haa-
tainen kirjoittaa kännykkä kädessä syntyvistä lapsista jotka 
“kasvavat internet lastenhuoneessa” (sic). (Haatainen teok-
sessa Koskinen ym. 2010, 3.) Reagoinniksi tähän tilantee-
seen tarjotaan taidekasvatusta, joka “antaa lapselle ja nuo-
relle polkuja kasvaa sosiaalisilta taidoiltaan ja itsetunnoltaan 
vahvaksi yksilöksi” (mt.). 


Huomioitavaa on, että ratkaisuksi ei tarjota taidetta vaan tai-
dekasvatusta, joka puolestaan on asia, jota aikuiset kohdis-
tavat lapsiin ja nuoriin, ei jotain, mitä lapset ja nuoret itse 
tekevät. Taidekasvatuksen Helsinki -julkaisun alkusanoissa 
toimittajat kirjoittavat, kuinka “julkaisun tarkoitus on antaa 
taide- ja kulttuurikasvatuksen kentän erilaisille toimijoille pu-
heenvuoro.” (Koskinen ym. 2010, 4.) Julkaisun toimittajien 
mielestä kuitenkin “moniarvoistuvassa ja medioituvassa 
yhteiskunnassa lasten ja nuorten äänen esiin saaminen on 
yhä tärkeämpää” ja “Taidekasvatuksen Helsinki -kirjan tar-
koitus on antaa taide- ja kulttuurikasvatuksen kentän erilai-
sille toimijoille puheenvuoro.” (Mt.). Kuvaavaa kuitenkin on, 
että 250-sivuisen julkaisun ainoa lapselle tai nuorelle annettu 
puheenvuoro on teoksen loppupuolella oleva Nuorten Ääni 
-toimituksen jäsenen Robert Sundmanin alle kaksisivuinen 
kirjoitus (mt., 216–217). 
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Sinikka Rusanen kirjoittaa Taidekasvatuksen Helsinki -julkai-
sussa lasten omasta kulttuurista. Samat ajatukset sopivat 
mielestäni myös nuorten kulttuuriin. Rusanen kirjoittaa, että 
“lasten oma kulttuuri on erottamattomassa suhteessa ai-
kuisten tuottamaan lastenkulttuuriin ja ottaa siitä vaikutteita, 
mutta se poikkeaa siitä myös monin tavoin.” (Rusanen 2010, 
40.) Haluan kyseenalaistaa väitteen “erottamattomasta 
suhteesta”. Lapset (ja nuoret) voivat olla kulttuurin tekijöitä 
ja toimijoita ilman, että aikuisella on osaa tai arpaa sen syn-
tymiseen tai olemassaoloon. Rusanen jatkaakin: 


Aikuisten lapsille tuottama kulttuuri on julkista ja 
aikuiset asettavat sen tavoitteet. Ne suuntautuvat 
niin taloudellisen edun tavoittelemiseen kuin sivis-
tyksen tai kulttuurisen perinnön välittämiseen. Las-
ten oma kulttuuri jää usein piiloon. Se on varsin hen-
kilökohtaista ja ilmentää lapsen sisäistä maailmaa, 
eikä lapsi aina halua jakaa sitä aikuisen kanssa. Se 
ei myöskään välttämättä näy valmiina tuloksena. 
Jotta se voi jäädä näkyviin, aikuisen tulee ensinnä-
kin havaita se ja toiseksi myös kiinnittää tai tallentaa 
se jollain tavalla. Tässä mielessä lasten oma kulttuuri 
on myös aikuisten ja lasten yhdessä tuottamaa kult-
tuuria. (Rusanen 2010.) 
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Toisaalta, tarvitseeko lasten oman kulttuurin tulla näkyviin 
aikuiselle ollakseen olemassa? Riittäisikö tieto ja ymmärrys 
siitä, että myös lapset ja nuoret ovat kulttuurin ja taiteen te-
kijöitä riippumatta aikuisen toimista tai havainnoista? Tässä 
tutkielmassa olen kuitenkin havainnoimassa nuorten oma-
ehtoista tekemistä ja tuomassa sitä aikuisten maailmaan 
tutkimuksen pariin. Tämä tutkielma on yritykseni tuoda 
nuorten omaa tekemistä näkyväksi aikuisille, mutta antaa 
sen kuitenkin jatkaa olemistaan ja tapahtumistaan nuorten 
maailmassaan. Tahdon tuoda myös esille minulla olevaa 
tietoa ja ymmärrystä nuorista taiteen tekijöinä.


Nuorten omia kuvia ei voida sulkea kuvataidekasvatuksen 
katseen ulkopuolelle: kaikki nyt käytössä olevat peruskou-
lun, lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet (OPH 2014, 2015, 2017) nostavat opetuksen kes-
keisiksi sisältö- ja tavoitealueiksi oppilaiden omat kuvat ja 
kuvakulttuurit. Tämänkin vuoksi täytyy yrittää ymmärtää, 
mitä oppilaiden omat kuvat ovat. Vasta sitten voidaan miet-
tiä mahdollisuuksia niiden käyttöön koulukontekstissa ja 
miettiä, millaisessa roolissa ne kouluissa voisivat olla. Oppi-
laiden omat kuvat ja kuvakulttuurit voidaan ymmärtää sekä 
oppilaiden itse sekä koulussa että koulun ulkopuolella teke-
minä visuaalisina tuotoksina että oppilaiden omassa elä-
mässä ja kulttuurissa olevana visuaalisena maailmana.
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Itseohjautuvuusteoria

Haastatteluaineiston käsittelyssä peilaan haastatteluista nou-
sevia havaintoja motivaatiopsykologiaan kuuluvaan itseoh-
jautuvuusteoriaan (ks. mm. Deci & Ryan 1985, Vasalampi 
2017). Itseohjautuvuusteorian pääkohdat linkittyvät luonte-
vasti nuorten kommentteihin itsenäisestä taiteen tekemi-
sestä sekä siihen motivoivista ja vaikuttavista tekijöistä. 
Tässä luvussa esittelen lyhyesti itseohjautuvuusteorian 
perusteet ja siihen olennaisesti liittyvät sisäisen ja ulkoisen 
motivaation käsitteiden janamaisen luonteen sekä teorian 
käyttämät kolme psykologista tarvetta. 


Itseohjautuvuusteoria on yhdysvaltalaisten Richard M. Ryanin 
ja Edward L. Decin kehittämä ihmisen motivaatioon, persoo-
nallisuuteen ja perustarpeisiin liittyvä teoria (Deci & Ryan 
1985). Lähdekirjallisuutena käytän E.L. Decin ja R.M. Ryanin 
tekstejä vuosilta 1985, 2000 (a ja b) ja 2017 sekä K. Vasa-
lammen vuonna 2017 kirjoittamaa tekstiä otsikolla “Itsemää-
räämisteoria” Alkuperäisen englanninkielisen termin self-
determination theory käännöksinä suomenkielisessä 
kirjallisuudessa käytetään itseohjautuvuusteorian lisäksi 
sanoja itsemääräämisteoria ja itsemääräytymisteoria. 


Teoria perustuu ajatukselle siitä, että ihmiset ovat luonnos-
taan aktiivisia, motivoituvia ja itseään ohjaavia (Vasalampi 
2017, 54). Teoriassa erotetaan kaksi erilaista motivaatio-
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tyyppiä, sisäinen ja ulkoinen motivaatio, ja pohditaan näiden 
merkitystä yksilön kasvulle ja henkiselle kehitykselle (mt., 
55). Sisäinen motivaatio on yksilön sisäisesti säädeltävissä, 
ja ulkoisen motivaation säätely puolestaan voi olla täysin 

deltyä. Decin ja Ryanin jaottelun mukaan motivaatiota ja 
sen säätelyä voidaan kuvata janana, jonka toisessa pää-
dyssä on täysin ulkopuolelta säädelty ulkoinen motivaatio 
ja toisessa taas sisäisesti säädelty sisäinen motivaatio 
(Kuva 1.). Alunperin ulkoisesta motivaatiosta tehty toiminta 
voi muuttua sisäisen motivaation ohjaamaksi. (Deci & Ryan 
2000a, 72 ja Deci & Ryan 2000b, 235–237.) 
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Kuva 1. Ulkoisessa motivaatiossa säätelyn sisäistyneisyys vaih-
telee, sisäinen motivaatio taas on täysin sisäisesti säädeltyä. 
Mukaeltu Deci & Ryan 2000a.



Täysin sisäisellä motivaatiolla tarkoitetaan yksilön motivoi-
tumista tekemään jotain, koska “pitää toimintaa itsessään 
kiinnostavana, mielihyvää tuottavana ja omien arvojensa 
mukaisena” (Vasalampi 2017, 54). Sisäiselle motivaatiolle 
on tyypillistä, että toimintaa ei ohjaa siitä saatava ulkoinen 
palkinto, vaan itse tekemisestä saatava mielihyvä (Deci & 
Ryan 2000a, 71). 


Täysin ulkoisesti säädelty ulkoinen motivaatio puolestaan 
tarkoittaa sitä, että tavoitteeseen pyritään esimerkiksi mui-
den ihmisten tai tilanteen vaatimusten vuoksi, jonkin ulkoisen 
palkkion takia tai syyllisyyden ja ahdistuksen tunteiden vält-
tämiseksi. (Vasalampi 2017, 55.) 


Tutkielmassani lähden oletuksesta, että haastattelemani nuo-
ret tekevät omalla ajallaan taidetta sisäisestä motivaatios-
ta. Itseohjautuvuusteorian mukaan ihmisellä on kolme syn-
nynnäistä psykologista tarvetta, joiden tyydyttäminen lisää 
sisäistä motivaatiota ja hyvinvointia, kun taas puolestaan 
niiden estyminen vähentää motivaatiota ja hyvinvointia (Deci 
& Ryan 2000a). Nämä kolme ovat tarve autonomiaan, kom-
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petenssiin ja yhteenkuuluvuuteen (Deci & Ryan 2000b) . Deci 1

ja Ryan kirjoittavat artikkelissaan (2000a), kuinka näiden 
kolme psykologista tarvetta ovat merkittäviä esim. tervey-
denhuollon, koulutuksen, työelämän, urheilun, uskonnon ja 
psykoterapian kontekstissa. Tekemistäni haastatteluista on 
havaittavissa, että näiden tarpeiden täyttyminen tai täyttymät-
tömyys näkyvät myös taiteen tekemiseen liittyvässä moti-
vaatiossa. Martela kirjoittaa itseohjautuvuusteoriaa käsitte-
levässä blogitekstissään, kuinka “teorian taustalla on perus-
tava näkemys ihmisestä aktiivisena organismina. Ihminen 
ei ole passiivinen ympäristöönsä reagoiva olio, vaan itse-
ohjautuva ja itseään toteuttava inhimillinen olento.” (Martela 
2014.) 


Itseohjautuvuusteoria eroaa useimmista muista motivaatiota 
tutkivista teorioista siinä, että se ei ole suuntautunut moti-
vaation kontrolloimiseen ulkoapäin, vaan siihen, miten ihmi-
sen motivaatio on rakentunut ja miten se koetaan sisältä-
päin sekä mitkä tekijät auttavat, suuntaavat tai heikentävät 

 Alkuperäiset englanninkieliset termit autonomy, competence ja 1

relatedness on käännetty eri suomenkielisissä teksteissä eri 
sanoilla: Martela (2014) käyttää sanoja omaehtoisuus, kyvykkyys 
ja yhteisöllisyys ja Vasalampi (2017, 59) puolestaan sanoja 
autonomia, pystyvyyden tunne ja yhteenkuuluvuuden kokeminen. 
Itse päädyin kuitenkin käyttämään tässä tekstissä sanoja 
autonomia, kompetenssi ja yhteenkuuluvuus. Erityisesti sanan 
competence käännöksissä sanat pystyvyys ja kyvykkyys jäävät 
mielestäni sisällöltään vajaavaisiksi ja sisältävät konnotaatioita 
esim. ableismiin. 
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luontaista energiaa ja suuntautuneisuutta. (Ryan & Deci 2017, 
Deci & Ryan 2000b, 227.) 


Itseohjautuvuusteoriassa tarkastellut motivaatioon yhteydes-
sä olevat tarpeet ovat siis kokonaan psykologisia, eivätkä 
fysiologisten tarpeiden päälle hierarkkisesti järjestäytynei-
tä, kuten esimerkiksi edelleen yleisesti käytetyssä Maslow’n 
tarvehierarkiassa (Maslow 1943).


Itseohjautuvuusteoriaa on kyseenalaistettu esimerkiksi auto-
nomian käsitteen todellisuudesta, merkityksellisyydestä ja 
sen sidonnaisuuksista kulttuuriin, sukupuoleen ja taloudel-
lisiin päämääriin (Ryan & Deci 2006, 1558). Individualistista 
näkökulmaa kritisoitaessa on mielestäni tärkeää huomata, 
että itseohjautuvuusteoriassa sisäinen motivaatio ja autono-
mian tunne eivät synny tyhjiössä, vaan niihin vaikuttavat 
ympäristö ja muut ihmiset.


Taidekasvu

Omatoiminen, ilman ohjausta tehtävä taide tapahtuu ulkoi-
sen valvonnan ja kontrollin ulkopuolella. Autonomia, eli itse-
ohjautuvuusteorian yksi kolmesta psykologisesta perustar-
peesta, toteutuu. Tässä alaluvussa ehdotan, että tällöin mah-
dollisesti tapahtuvasta autonomisesta taidekasvatustapa-
htumasta voisi käyttää sanaa taidekasvu.
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Taidekasvattajat pyrkivät tekemisessään tavoitteelliseen, pit-
käjänteiseen taidekasvatustapahtumaan. Esimerkiksi taiteen 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuodelta 
2017 (OPH 2017, 27) kuvataiteen laajan oppimäärän tehtä-
viksi kirjataan oppilaan kasvun, itsetuntemuksen ja identitee-
tin rakentumisen tukeminen ja kulttuurisen osaamisen tuke-
minen kuvataiteen keinoin. Opetussuunnitelman mukaan 
opetus “vahvistaa oppilaan kokemusta itsestään visuaalisen 
kulttuurin aktiivisena toimijana sekä luovana ja vastuullise-
na yhteisön jäsenenä.” (OPH 2017, 27.) Ennakko-olettamuk-
sena minulla on, että näitä samoja tavoitteita on mahdollista 
saavuttaa ja saavutetaankin myös omalla ajalla tapahtuvan 
kuvataiteen tekemisen kautta. Kyseessä ei kuitenkaan ole 
taidekasvatus, sillä paikalla ei ole kasvattajaa. Taidekasvu 
sopisi kuvaamaan tätä tapahtumaa.


Mielestäni nuorten omaa ääntä on vahvimmillaan se, mitä 
he tekevät ilman kenenkään aikuisen suunnittelemia toimia, 
ja tähän aiheeseen myös tämä opinnäytetyö yrittää pureu-
tua. Ehkä ongelmana onkin sana “taidekasvatus” joka si-
sältää sanan “kasvatus”, joka taasen erotuksena sanaan 
“kasvaminen” sisältää ajatuksen kahdesta osapuolesta: 
kasvattajasta ja kasvatettavasta. Puut kasvavat kuitenkin 
myös ilman puutarhuria – kasvua tapahtuu myös ilman kas-
vattajaa, vapaana rehottavat pensaikot saattavat toki vähän 
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villiintyä tai sitten lakastua, maaperästä ja olosuhteista 
riippuen. 


En kuitenkaan ole törmännyt missään käsitteeseen taide-
kasvaja tai taidekasvu. Vai ovatko nämä termit synonyymejä 
taiteilija ja taiteentekeminen? Kumpi onkaan tärkeämpää, 
taide vai kasvu? Voi olla, että kasvun ja kasvatuksen koros-
tuminen liittyy taidekasvatuksen hyödyllisyyden ja tarpeel-
lisuuden perusteluun, jota ei kuitenkaan ole tapana perus-
tella taiteella (Kallio 2005, 40, ks. myös Tuovinen 2010). 
Haastattelemilleni nuorille taiteen tekemisessä on kuitenkin 
kyse taiteen tekemisestä, ei kuviksesta – saati taidekasvatuk-
sesta.


Tutkielman yhteenvetoluvussa palaan siihen, miten taide-
kasvu tulee ilmi haastatteluaineistossa.


Harrastusparadigma

Käytän termiä harrastusparadigma kuvaamaan sitä, miten 
suomalaisessa nyky-yhteiskunnassa ja virallisilla tahoilla 
puhutaan lasten ja nuorten harrastamisesta ja miten sitä 
toteutetaan, tuetaan ja ohjataan. Yritän ymmärtää para-
digmaa tutkimalla harrastamista ja vapaa-aikaa käsitteleviä 
koululaiskyselyitä, barometrejä ja erilaisia hankkeita (esim. 
Myrsky-hanke, OKM:n lastenkulttuurin kärkihanke).
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Kuten arkea tarkastelleessa vuoden 2015 Nuorisobaromet-
rissä todetaan, “harrastamisen käsite itsessään on monitul-
kintainen” (Myllyniemi 2015, 50). Nuorisobarometriä varten 
nuorilta oli kysytty harrastamisesta, ja kysymys oli pyritty pi-
tämään “mahdollisimman avarana”. Kävi kuitenkin ilmi, että 
osa haastatelluista oli tulkinnut harrastamisen liittyvän nimen-
omaan johonkin järjestettyyn tai organisoituun toimintaan 
eikä “yksin tai kaverin kanssa tekeminen kuulu siihen.” (Mt.)


Vaikka sana “harrastus” ei määritelmällisesti tarkoita vain 
ohjattua harrastustoimintaa, on se nykykielessä käytän-
nössä muuttunut tarkoittamaan vain sitä. Seuraava pätkä 
Pirkko Tuomisen (2016) Lapsen Maailma -lehteen kirjoitta-
masta tekstistä kuvaa mielestäni hyvin, miten sana harras-
taminen ymmärretään tänä päivänä: “Suomalaiset lapset 
harrastavat paljon, mutta kaikki eivät ole mukana ohjatussa 
harrastustoiminnassa. Peltosen perheessä ei oteta asiasta 
paineita: Eemelillä ja Aapelilla riittää tekemistä ilman sään-
nöllistä harrastustakin.” (Tuominen 2016.) Jutussa on myös 
haastateltu lastenpsykiatrian erikoislääkäri, perheterapeutti 
Janna Rantalaa, joka sanoo, että “harrastamisella tarkoite-
taan yleensä ohjattua, suunnitelmallista tekemistä, jota oh-
jaa joku ulkopuolinen” (mt.). 


Vuonna 2018 harrastusparadigmaan Suomessa kuuluu, että 
runsaskin harrastaminen nähdään hyvänä asiana, ja ohjat-
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tuihin harrastuksiin osallistumista pyritään tukemaan. Esi-
merkiksi opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen 
vuonna 2016 asettaman työryhmän tehtävänä oli valmistella 
ehdotus, jolla jokaiselle lapselle ja nuorelle taataan mahdol-
lisuus ainakin yhteen mieleiseen harrastukseen (OKM 2017b). 
Työryhmän raportin mukaan “harrastaminen voi olla ohjattua 
tai omatoimista, ryhmässä tai itsekseen tapahtuvaa harras-
tamista” (mt., 6). 


Ohjauksen painottuminen harrastusta määrittelevänä teki-
jänä yhdistettynä ajatukseen harrastustakuun  huono-osai-2

suutta vähentävästä vaikutuksesta sekä siitä, että jokaisella 
lapsella ja nuorella tulisi olla mahdollisuus vähintään yhteen 
harrastukseen (mt.) ohjaavat ajattelua siihen, että jokaisella 
pitäisi olla ohjattu harrastus. Vaikka Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön työryhmän raportissa puhutaan mahdollisuudesta 
harrastukseen, muuntautuu tämä helposti siihen, että nuo-
rilla pitää olla harrastus (ks. esim. Liiku.fi tai Kirkkonummella 
jätetty valtuustoaloite 2016). 


Haastattelemieni nuorten kanssa ja heidän toimintaansa 
liittyen puhun taiteen harrastamisen sijaan taiteen tekemi-
sestä. Ensinnäkin se tuntui haastattelutilanteessa luonte-

 Harrastustakuulla tarkoitetaan mm. Opetus- ja 2

kulttuuriministeriön 27.3.2017 julkaisemassa tiedotteessa 
esitettyä ajatusta siitä, että Suomessa jokaiselle lapselle ja 
nuorelle olisi taattava mieleinen harrastus. 
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vimmalta tavalta, mutta päädyin siihen myös tutkailtuani 
hahmottelemaani harrastusparadigmaa ja sen käsitystä 
sanasta harrastaminen suhteessa ohjaukseen ja omatoimi-
seen toimintaan. Lisäksi omatoiminen taiteentekeminen 
linkittyy mielestäni vahvemmin ITE-taiteeseen (ks. luku 
“Insta, museot ja taidekauppaa”) tai ammattitaiteilijana toi-
mimiseen (ks. luku “Himas, bussis ja kummitädin kanssa” 
kuin ohjattuun harrastamiseen, vaikka kyseessä ovatkin 
nuoret tekijät.


Tutkielman toteutus 

Tässä luvussa kerron tutkimuskysymysten muodostumisesta, 
tutkielman tavoitteista, käyttämistäni tutkimusmetodeista, 
tutkijan roolista ja aineiston hankkimiseen ja analyysiin 
liittyvistä kysymyksistä. Metodien suhteen kerron lyhyesti 
laadullisesta tutkimuksesta, haastattelututkimuksesta ja 
aineiston analysoinnin vaiheista.


Tutkimuskysymykset

Tutkimuskysymykseni alkoivat hahmottua hiljalleen tutki-
musaiheen löytymisen ja sen työstämisen myötä. Aiheeni – 
taidetta omalla ajallaan tekevät nuoret – syntyi työskennel-
lessäni valokuvausopettajana lasten ja nuorten kuvataide-
koulussa. Olin havainut sekä omien oppilaitteni että oman 
ja tuttavapiirini historian kautta, että osa nuorista tekee 
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taidetta ohjattujen taideharrastusten ja koulun kuvataide-
opetuksen ulkopuolella omista motiiveistaan ja innostuk-
sestaan lähtöisin. Halusin tutkia tätä kuvataidekasvatuksen 
kentän ulkopuolella tapahtuvaa mutta selkeästi kuvataide-
kasvatuksen tiedonalaa – nuoria ja taiteentekemistä – liip-
paavaa ilmiötä. Ymmärsin työn aloitettuani, että kiinnostuk-
seeni ohjauksen ulkopuolella tapahtuvaan taiteen tekemi-
seen vaikutti pelko siitä, että ohjaus, opetus ja ulkoa suun-
nattu kasvatus kahlitsevat jotenkin vapautta. Halusin siis 
tutkia näitä aiheita ja löytää vastauksia siihen, onko pelkoni 
aiheellista ja voisinko itse vaikuttaa siihen, että oma opetuk-
seni ei toteuttaisi tätä pelkoa.


Aihe on siis arkielämääni sivuava, mutta kuitenkin sopivan 
tuntematon, jotta kiinnostus ilmiön selvittämiseen syntyi ja 
säilyi. Eskolan ja Suorannan (1998, 35) mukaan tutkimuksen 
aiheen pitäisikin olla “kiinnostava, mutta ei liian läheinen”, 
jotta siihen on mahdollisuus ottaa riittävää etäisyyttä ja tar-
kastella sitä monipuolisesta tarkastelukulmasta. Eskolan ja 
Suorannan ajatusten mukaisesti (mt.) olen hakenut tutki-
muksellista etäisyyttä ja objektiivisuutta – siltä osin kuin se 
on mahdollista – pohtimalla aihetta myös teoreettisesta 
näkökulmasta, lukenut aiheeseen liittyvää kirjallisuutta ja 
pyrkinyt käsitteellistämään ilmiötä. 


�27



Aiheen löytymisen jälkeen kiinnostukseni kohdistui nuorten 
motivaation, taiteen tekemisen syiden, sisäisen motivaation 
ja siihen vaikuttavien tekijöiden tutkimiseen. Alkuinnostuksen 
jälkeen ajatus sisäisestä ja ulkoisesta motivaatiosta jäi taka-
alalle, sillä motivaatiopsykologian ollessa minulle ennalta 
tuntematon alue, en osannut perustella sitä itselleni tai opin-
näyteseminaarilaisilleni kiinnostavasti. Käsitykseni motivaa-
tiosta tai motivaatioteorioista oli kahviloissa lukemieni aika-
kauslehtiartikkeleiden varassa, eikä siihen kuulunut ymmär-
rystä ulkoisen ja sisäisen motivaation janamaisesta raken-
teesta, ulkoisen motivaation sisäistymisestä saati psykolo-
gisista perustarpeista, joiden tyydyttyminen vaikutti sisäisen 
motivaation rakentumiseen. 


Jo alkuvaiheessa olin päättänyt kerätä aineistoni haastat-
telemalla. Ensimmäiset kolme haastattelua tehtyäni ja 
yrittäessäni ohjaajani vihjailun motivoimana kristallisoida 
tutkimuskysymystäni, palasin kysymykseen motivaatiosta. 


Löydettyäni motivaatiopsykologian alueelta itseohjautuvuus-
teorian, ymmärsin löytäneeni näkökulman, jonka kautta 
pystyin käsittelemään alkuvaiheessa enemmän tai vähem-
män intuitiivisesti syntyneitä ajatuksiani ja haastattelukysy-
myksiäni. Itseohjautuvuusteorian näkemykset autonomiasta, 
kompetenssista ja yhteenkuuluvuudesta ihmisen psykologi-
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sina perustarpeina resonoi haastatteluaineistoni ja esikäsi-
tysteni kanssa.


Lopulta tutkimuskysymykset muodostuivat seuraaviksi:


– Mitkä tekijät vaikuttavat omalla ajallaan taidetta 
tekevien nuorten sisäiseen motivaatioon?


– Millaisina kuvataidekasvatuksen perusteet ja 
harrastusparadigma näyttäytyvät omaehtoisen 
taiteentekemisen varjossa?


Laadullinen haastattelututkimus

Tutkielmani perustuu kuvataidekasvatuksen tiedonalalle tyy-
pillisesti laadulliseen, eli kvalitatiiviseen tutkimukseen. Varto 
(2005, 29) kirjoittaa, että laadulliselle tutkimukselle tyypillistä 
on elämismaailman tarkastelu “merkitysten maailmana, jossa 
merkitykset ilmenevät ihmisen toimina, päämäärien asetta-
misena, suunnitelmina, hallinnollisina rakenteina, yhteisöjen 
toimina ja päämäärinä ja muina vastaavina ihmisestä lähtöisin 
olevina ja ihmiseen päätyvinä tapahtumina”. Näitä tapahtu-
mia käsittelen tutkielmassani. 


Nuorten omalla ajalla tapahtuvaa taiteen tekemistä olisi mah-
dollista tutkia myös kvantitatiivisin menetelmin, mutta sitä 
kautta saatavat vastaukset tuskin vastaisivat ilmiön kuvaa-
miseen ja motivaatioon liittyviin kysymyksiin. Laadullisen 

�29



tutkimuksen keskeisiä toimintatapoja tässä tutkielmassa 
ovat käyttämäni aineistokeruumenetelmä eli teemahaastat-
telut, tutkittavien näkökulman pohdinta, aineiston laadullis-
induktiivinen analyysi, hypoteesittomuus sekä asemani tut-
kijana (Eskola & Suoranta 1998, 13–24).


Tarkastelutapani on hermeneuttinen, eli tähtään tulkitsemaan 
ja ymmärtämään nuorten omalla ajalla tapahtuvaa taiteen-
tekemistä samalla muistaen, että toisen täydellinen ymmär-
täminen ei ole mahdollista (Varto 2005, 88–91). 


Tapani tehdä tätä tutkielmaa on ollut aineistopohjainen, eli 
olen pyrkinyt antamaan aineiston kertoa, mitä se pitää sisäl-
lään ja muodostaa teoriaa tämän pohjalta. (Metsämuuronen 
2008, 25.) Aineistosta nousevat havainnot ovat johdatelleet 
minut sen käsittelyssä käyttämäni motivaatioteorian äärelle.


Tutkielmani aineisto on hankittu haastatteluilla. Alkuperäinen 
kiinnostus aiheeseen oli syntynyt ollessani vuorovaikutuk-
sessa nuorten kanssa ja kuunnellessani heidän ajatuksiaan 
taiteen tekemisestä. Koin siis haastattelun olevan luonnol-
lisin ja aiheeseen tarkimmin osuva keino hankkia tietoa. 


Halusin päästä tutkimaan taidetta tekeviä nuoria ilmiönä 
mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja ennen kaikkea 
saada heidän äänensä ja näkökulmansa konkreettisesti 
kuuluville. Haastattelutukimuksessa tutkijalla on mahdolli-
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suus päästä suoraan kielelliseen vuorovaikutukseen haas-
tateltavan kanssa, jolloin haastattelija voi kysymyksillään 
ohjata tiedonhankintaa ja selvittää myös haastateltavan 
motiiveja (Hirsjärvi & Hurme 2008). 


Tämän tutkielman haastattelut on toteutettu teemahaastat-
teluina eli puolistrukturoituina haastatteluina (mt., 47). Teema-
haastattelussa jokin haastattelun näkökulma ja mahdolli-
sesti osa kysymyksistä on lyöty lukkoon, mutta ei kaikkia 
(mt., 47). Haastatteluita varten tein kysymysrungon (ks. 
Liitteet), jonka kävin kaikkien haastateltavien kanssa läpi, 
mutta esimerkiksi kysymysten järjestys ja tarkat sanamuodot 
vaihtelivat. Lisäksi esitin yhteisiä kysymyksiä tarkentavia 
kysymyksiä ja kokonaan uusia lisäkysymyksiä, jotka syven-
sivät haastattelun teemaa, eli tässä tapauksessa omalla 
ajalla tehtävää taidetta. 


Opintojeni aikana olin tehnyt seminaarityön, jonka aineiston 
keräsin kyselyhaastattelulla. Kysely olisi ollut yksi vaihtoehto 
tämän tutkielman aineistonkeruumenetelmäksi, mutta pää-
dyin kuitenkin teemahaastatteluun, vaikka minulla ei ollut 
siitä ennestään kokemusta. Hirsjärvi & Hurme (2008) ovat 
listanneet teemahaastattelun etuja suhteessa kyselyyn, ja 
mielestäni kaikki ne olivat hyödyksi tälle tutkielmalle: haas-
tattelussa on suuremmat mahdollisuudet motivoida henki-
löitä kuin lomaketutkimuksessa, haastattelussa voidaan 
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säädellä aiheiden järjestystä, haastattelutilanteessa haasta-
teltavan on mahdollista tarkentaa kysymystä ja haastatte-
lijan on mahdollista tarkentaa kysymystä, haastattelun avul-
la voidaan kartoittaa aihetta ja osoittaa ilmiöiden välisiä yh-
teyksiä, haastatteluilla voi saada kuvaavia esimerkkejä ja 
haastattelu voi kattaa sellaisia alueita, joilta ei vielä ole 
objektiivisia testejä (mt., 36). 


Suurin haastatteluihin liittyvä haaste olikin oma kokematto-
muuteni haastattelututkimuksen tekijänä ja haastattelijana. 
Hirsjärvi ja Hurme kirjoittavatkin, että haastattelu on tutki-
jalle esimerkiksi lomaketutkimusta huomattavasti vaativam-
pi ja sen tekeminen edellyttäisi haastattelijakoulutusta 
(mt.). Haastattelijakoulutusta minulla ei ole, mutta koska 
tämä työ on opinnäytetyöni, ajattelen tämän tekemisen 
olevan minulle myös sitä.


Tutkijan rooli

Kysymys tutkijan roolista on tärkeä, ja sitä se on erityisesti 
laadullisen tutkimuksen kohdalla. Kuten Varto (2005, 34) 
kirjoittaa, laadullisen tutkimuksen tapahtuessa elämismaail-
massa on tutkija osa tutkimaansa merkitysyhteyttä. Ihmisen 
elämismaailmaa tutkittaessa tutkijan on mahdotonta toimia 
kokonaan ulkoisena tarkkailijana (mt., 34). Varto myös ajat-
telee, että tutkijan oleminen tutkittavien merkitysyhteyksien 
kanssa samassa elämismaailmassa on myös edellytys laa-
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dullisen tutkimuksen tekemiselle, sillä “laatujen ymmärtämi-
nen on mahdollista vain kontekstissa, jossa niillä on merki-
tys” (mt.). Samassa maailmassa ollessaan tutkija ja tut-
kittava ovat “molemmat kietoutuneet pääasiassa samoihin, 
mutta myös erilaisiin, merkityskokonaisuuksiin, joiden perus-
teella he ymmärtävät maailman” (mt., 35).


Minua ja tutkittaviani yhdistää erityisesti taiteen tekemisen 
ja sen harrastamisen maailma. Ollessani heidän ikäisensä, 
olisin täyttänyt haastateltaviltani vaatimat kriteerit: tein tai-
detta omalla ajallani, omista motiiveistani lähtöisin. Kävin 
myös kuvataidekoulussa ja sain siellä ohjausta. Nyt olen 
itse taideharrastuksen opettaja. Varton (2005) mukaan tie-
toinen maailmakäsitys sisältää eri tasoilla olevia tekijöitä, 
kuten “tieteellisiä, esteettisiä, uskonnollisia ja ideologisia 
käsityksiä”, jotka vaikuttavat ohjaavasti tutkijan mielen-
kiinnossa. Nämä käsitykset myös ratkaisevat monia etu-
käteisasetuksia ja vaikuttavat tutkijan tapaan tehdä ratkai-
suja työnsä kuluessa (mt., 39). Varto huomauttaa, että näillä 
tekijöillä saattaa olla keskeinen merkitys nimenomaan laa-
dullisessa tutkimuksessa, “koska useasti itse tutkimuksen 
aiheeseen liittyy vastaavanlaisia piirteitä ja ne saavat välttä-
mättä vastakaikua tutkijan mielenkiinnossa” (mt.).


Ennen haastatteluja kerroin kaikille haastateltaville tekeväni 
haastattelut kuvataidekasvatuksen maisterin opinnäytetyötä 
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varten. Lisäksi pyysin heitä lukemaan ja allekirjoittamaan kak-
si samanlaista tutkimuslupakaavaketta (ks. Liitteet), joista 
toisen he pitivät itsellään. Muutamat haastateltavista tiesi-
vät jo etukäteen, että opiskelun lisäksi opetan itse lasten ja 
nuorten kuvataidekoulussa. Selvyyden vuoksi kerroin kaikille 
haastatteluiden alussa, että tämä haastattelu ei liity miten-
kään työhöni kuvataidekoulussa. Erityisesti yhdelle entiselle 
oppilaalleni painotin, että roolini tässä haastattelussa liittyy 
vain opinnäytetyön tekemiseen.


Tutkijalla on aina myös jonkinlainen valtasuhde tutkimuksen 
kohteeseensa. Tutkija tuo esille asioita, mutta jättää myös 
joitain asioita pois. Jo pelkkä välttämätön aiheen rajaaminen 
tarkoittaa joidenkin esimerkiksi haastattelussa nousevien 
asioin jättämistä pois. Myös haastattelijalla ja haastatelta-
valla on valtasuhde. Haastattelijalla on alkuperäinen tavoite 
haastattelulle, mutta haastateltava voi käyttää valtaansa 
yksinkertaisesti kertomalla niistä asioista ja niillä sanoilla 
kuin haluaa – tai jättää kertomatta. Tutkimuksen kohteet 
tulkitsevat tutkijan roolia, mikä vaikuttaa heidän vastauk-
siinsa joka taas vaikuttaa tutkimukseen kokonaisuutena. 
Tutkija puolestaan taas tulkitsee tutkimaansa ilmiötä arvo-
jensa ja asenteidensa kautta (Hirsjärvi ym. 2009, 161).


�34



Omaan valta-asetelmaani suhteessa haastattelemiini nuo-
riin liittyy tutkijan roolin ja opettajuuteni lisäksi ikä, olenhan 
selkeästi aikuinen haasteltavieni ollessa nuoria. 


Eräässä haastattelussa ja varsinkin litteroidessani sitä huo-
masin, että haastateltavan puhetapa muuttui haastatteluti-
lanteen aikana: vastaukset pitenivät, täytesanoja tuli enem-
män, hän käytti puhekielisempiä ilmaisuja, vastaukset olivat 
laveampia eivätkä ne pitäytyneet pelkästään siinä, että vas-
tasivat suoraan esittämääni kysymykseen. Oletan, että tämä 
ilmiö liittyi luonnolliseen jännitykseen ja sen vähenemiseen 
haastattelun edetessä. Mietin kuitenkin myös sitä, auttoiko 
haastateltavaa rentoutumisessa se, että roolimme selkiytyi-
vät haastattelussa: itse olin tilanteessa tutkijana ja aiheesta 
kiinnostuneena ihmisenä – enkä niinkään aikuisena opettajana 
– ja haastateltava oli minua kiinnostavan aiheen asiantuntijana?


Myös tutkijan rooliin ja valtasuhteeseen liittyen pidin tärkeänä, 
että haastateltavat pysyivät anonyymeinä, ja kertasinkin tä-
män haastateltaville ennen nauhoituksia. Osalla haastatel-
tavista oli yhteisiä tuttuja kanssani, ja halusin pystyä haastat-
telemaan heitä ilman, että he esimerkiksi ajattelisivat, että 
keskustelen haastatteluissa käymistä asioista yhteisille 
tutuillemme.


On vaikea kuitenkin arvioida, miltä nämä roolini (opiskelija / 
opettaja / tutuntuttu / aikuinen jne.) näyttäytyivät haastatel-
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tavieni mielessä ja miten se vaikutti heidän tapaansa vastata 
kysymyksiini. Sain kuitenkin mielestäni monipuolisia vastauk-
sia, sekä kriittisiä että positiivisia, joten sen perusteella koen, 
etteivät valta-asetelmat ja roolit hidastaneet tai vaikeutta-
neet haastatteluiden tekoa.


Haastatteluiden toteutuksesta

Haastattelin tätä tutkielmaa varten yhteensä viittä nuorta. 
Toukokuussa 2018 tein kolme haastattelua ja elo-syyskuussa 
2018 kaksi haastattelua. Tämä kooltaan suhteellisen pieni 
harkinnanvarainen näyte (Niiniskorpi 2009, 31) on perustel-
tavissa laadulliselle tutkimukselle tyypillisellä pyrkimyksellä-
ni ymmärtää nuorten omalla ajalla tapahtuvaa taiteen teke-
mistä syvällisemmin, saada siitä tietoa ja etsiä siihen uusia 
teoreettisia näkökulmia. Tavoitteena ei ole tehdä tilastollisia 
yleistyksiä. Muutamaa henkilöä haastattelemalla voi saada 
oleellista tietoa tutkittavasta ilmiöstä, ja lisäksi haastattelu-
litteroinnista syntyy määrällisesti runsas aineisto (Hirsjärvi 
& Hurme 2008, 58–59; Eskola & Suoranta 1998, 60–61). 


Haastateltavat olin löytänyt pääasiassa toisen käden kon-
taktien kautta. Loppuvuodesta 2017 jaoin omassa Facebook-

rajattu omiin Facebook-kavereihini:
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Tunnetko/tiedätkö nuoria (13–19 v), jotka tekevät 
(kuva)taidetta ilman ulkopuolista ohjausta? Siis 
koulun kuviksen, kuviskoulujen tms. ohjattujen 
harrastusten ulkopuolella. Kuvataide hyvin laajasti 
määriteltynä, tärkeintä, että tekijä itse määrittelee 
tekevänsä taidetta. Ilmianna heidät minulle! t. 
nimim. Opinnäytetyötä pukkaa 

Varsinaiseen hakutekstin perään lisäsin vielä kommentin:


Ja vielä tarkennuksena, että taideharrastus ei ole 
este ilmiannolle, kunhan taidetta tapahtuu myös 
harrastuksen ja siellä määriteltyjen tehtävien/
tavoitteiden yms. ulkopuolella. 

Toukokuussa 2018 jaoin saman ilmoituksen uudestaan seu-
raavalla saatetekstillä:


Uusintahaku! Väittävät, että oppari taas työstyy kun 
sitä työstää. Vielä olisi muutamalla haastateltavalle 
tilausta. Ikähaarukka olisi nyt 15–19, ja etsin siis 
nuoria, jotka tekevät omaehtoisesti (kuva)taidetta. 
Käräytä minulle kontaktisi!  

Facebook-kontaktieni kautta päädyin haastattelemaan kahta 
nuorta, yksi nuori oli somen ulkopuolelta tuttuni kontakti ja 
kaksi haastateltavaa löysin kuvataidekoulukontaktien kautta. 
Yksi haastateltavista oli haastatteluvaiheessa entinen oppi-
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laani ja muita haastateltavia en ollut tavannut aikaisemmin. 
Kontaktit löydettyäni ei haastateltavien suostuttelu mukaan 
ollut vaikeaa. Hirsjärvi ja Hurme (2008, 132–133) kirjoittavat 
nuorten haastattelemiseen liittyen, että nuoret saattavat 
olla erityisen herkkiä sille, jos haastattelu liittyy kouluun tai 
muuhun instituutioon, jota vastaan he mahdollisesti kapi-
noivat. Omat haastatteluni olivat sikäli helppoja, että pää-
aiheena oli instituutioiden ulkopuolella tapahtuva, nuorten 
omaehtoinen toiminta. Koin myös, että minun oli helppo 
motivoida haastateltavani ja välittää ymmärrys siitä, että 
minua kiinnosti nimenomaan heidän kokemuksensa ja aja-
tuksensa (mt., 132). 


Haastattelu on vuorovaikutteinen tilanne, johon vaikuttavat 
sekä sen osapuolet että fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaa-
tioon liittyvät seikat (Eskola & Suoranta 1998, 86). Haastat-
telupaikalla on siis merkitystä vuorovaikutteisuuden kannalta. 
Lisäksi halusin tukea haastateltavien toimijuutta ja aktiivista 
roolia haastatteluihin liittyen, joten ennen haastatteluja ky-
syin haastateltavilta toiveita haastattelupaikasta ja annoin 
esimerkkinä, että voin tulla heidän kotiinsa tai voimme nähdä 
muuallakin, esimerkiksi jossain puistossa tai kahvilassa. 
Lopulta yksi haastatteluista tehtiin haastateltavan kotona, 
kaksi puistossa ja kaksi kahvilassa.
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Aloittelijan virheet: “Koska hän ei vielä tunne tarpeeksi hyvin 
teemaluetteloa, hän selailee papereitaan, lukee ehkä suoraan 
niistä kysymyksiä. Kaikesta tästä seuraa, että hän ei kuun-
tele tarkkaavasti vastauksia vaan keskittyy kysymysten esit-
tämiseen.” (Hirsjärvi & Hurme 2008, 124.)


Analyysin toteutuksesta

Analyysimetodina olen käyttänyt laadulliselle tutkimukselle 
tyypillistä aineistolähtöistä analyysiä, jossa teoriaa ruvetaan 
rakentamaan empiirisestä aineistosta, eli tässä tapauksessa 
haastatteluista lähtien (Eskola & Suoranta 1998, 19). Tätä 
voidaan kutsua myös tutkielmani tapauksessa laadullis-
induktiivikseksi analyysiksi, millä tarkoitetaan etenemistä 
yksittäisistä havainnoista yleisempiin väitteisiin (mt., 83). 
Vaikkakin on sanottava, että täysin aineistolähtöisen tutki-
muksen toteuttaminen on mahdotonta: aineistosta tehdyt 
havainnot eivät voi olla irrallaan teoriasta, tutkijan esiymmär-
ryksestä tai asettamista käsitteistä eivätkä siten puhtaan 
objektiivisia (Tuomi & Sarajärvi 2002, 98).


Aloitin aineistonkäsittelyvaiheen tehtyäni ensimmäiset kolme 
haastattelua. Litteroin tekstit perustasoisesti, eli sanatarkasti 
mutta en esimerkiksi merkinnyt juurikaan muita tapahtumia 
ylös. Huomasin litteroinnin olevan tärkeä työvaihe, sillä käy-
dessäni uudestaan läpi koko haastattelun nousi samalla 
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mieleeni teemoja ja ajatuksia, joita en itse haastattelutilan-
teessa ollut lainkaan huomioinut tai tiedostanut. 


Teemoittelin litteroidun aineiston värikoodein haastattelurun-
gosta ja käydyistä keskusteluista nousseiden teemojen mu-
kaan. Teemoja eli keskeisiä aiheita muodostetaan useim-
miten aineistolähtöisesti etsimällä tekstimassasta sen eri 
haastatteluja, vastauksia tai kirjoitelmia yhdistäviä (tai erot-
tavia) seikkoja (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). 
Teemoittelun avulla löysin haastatteluista niitä toisiinsa yh-
distäviä ja erottavia aiheita.


Alustavan teemoittelun jälkeen jäin pohtimaan aiheita, etsi-
mään ja lukemaan teemoja käsittelevää kirjallisuutta sekä 
myös haastatteluista ja viittauskirjallisuudesta löytyviä yhtä-
läisyyksiä tai ristiriitaisuuksia. Hermeneuttisesta tutkimus-
otteesta puhuttaessa korostetaan, että tulkinnassa ja ym-
märtämisessä on olennaista pitää esillä koko ajan lukuisia, 
eri laajuisia ymmärtämiskokonaisuuksia (Varto 2005, 95), ja 
näin, että viittauskirjallisuudesta avautuvat maailmat auttoi-
vat tässä tavoitteessa.


Näin valmistautuneena tein viimeiset kaksi haastattelua, jot-
ka litteroin ja teemoittelin samoin kuin edelliset.


Vaikka haastatteluanalyysin vaiheet voidaankin erotella ana-
lyyttisesti toisistaan, limittyvät ne käytännössä toisiinsa ja 
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toistensa päälle. Omakin tutkimustyöni eteni spiraalimai-
sesti aineiston keruuta, siihen tutustumista ja analysointia 
tapahtuen osittain päällekkäin ja edellisiin vaiheisiin palaten 
(Ruusuvuori & Nikander & Hyvärinen 2010, 11–12). 


Teemoittelun jälkeen analyysia kirjoittaessani palasin jatku-
vasti taas alkuperäisiin litteroituihin raaka-aineistoihin, ja 
löysin uusia näkökulmia jo tekemiini teemoitteluihin, mikä 
taas johdatteli ajatuksiani tekemään päätelmiä. Samanaikai-
sesti löysin uutta kirjallisuutta vastaamaan ja kommentoi-
maan aineistosta nousseisiin kysymyksiin ja huomioihin. 
Uuden kirjallisuuden kautta huomasin taas uusia kiinnos-
tavia kohtia haastatteluissa. Näin spiraalini siis pyöri.


Havaitsin myös, että mitä enemmän käyn läpi aineistoani eri 
kanteilta ja eri kirjallisuuteen peilaten, sitä enemmän siitä 
myös irtoaa materiaalia. Totesin myös, että vaikka haasta-
teltavieni määrä on suhteellisen pieni, en pysty käsittele-
mään aineistoani tyhjäksi tämän tutkielman sisällä. Hieman 
eri rajauksilla aineistosta löytyisi materiaalia esimerkiksi 
keskusteluanalyysin tekoon, nuorten taiteilijaidentiteetin ja 
sen muodostumisen tutkimiseen, omalähtöisen taiteen eri-
laisten tapojen pohtimiseen, ja sen tarkasteluun, miten nuo-
ret ymmärtävät aiheeseen liittyviä käsitteitä kuten “kuvataide” 
tai “visuaalinen taide” tai “visuaalinen kulttuuri”. Viittaan 
näihin aihepiireihin aineiston käsittelyluvussa “Motivaatioon 
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ja tekemiseen vaikuttavien asioiden verkko”, mutta olen 
rajannut niiden tarkemman tutkimisen tämän tutkielman 
ulkopuolelle.


Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys

Ollakseen kelvollinen tutkimus, on Varton (2005) mukaan 
laadullisen tutkimuksen tulosten liityttävä suoraan kokemus-
todellisuuteen ja oltava eettisesti hyväksyttäviä. Ihmisen 
elämismaailmaan liittyvien ilmiöitä tutkittaessa tutkijan si-
joittuu samaan merkityksistä rakentuvaan kokemusmaail-
maan kuin tutkimansa ilmiöt, mikä aiheuttaa sen, että tut-
kimuskohdetta ei voida pitää irrallisena tarkasteltavana esi-
neenä. Tästä johtuen Varton näkemyksen mukaan ihmistä 
tutkivat tieteet eivät voi “turvautua idealisaatioon tai kovin 
pitkälle menevään rationalisaatioon” ilman että tällöin mene-
tettäisiin tutkittavan ilmiön ainutkertainen merkitys ja linkit-
tyminen muihin merkityksiin. (Varto 2005, 14.) Tutkittavaa 
ilmiötä ei tule esineellistää tai ohentaa siten, että kohtee-
seen kuuluva merkitysten kokonaisuus tuhoutuu (mt.). 
Miten siis tehdä eettinen ja kokemustodellisuuteen kiinnit-
tyvä tutkielma? 


Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa nostan esiin kysy-
myksen, voiko viideltä nuorelta saatu tieto olla uskottavaa? 
Ainoa keino tähän on, että tämä tiedon ymmärretään liitty-
vän haastateltujen yksilöiden kokemusmaailmaan ja on aitoa 
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tietoa siitä. Tietoa ei yritetä yleistää koskemaan isompaa 
joukkoa. On siis tuotava yhtä lailla esille haastatteluista 
nousseet yhtäläisyydet, ristiriitaisuudet kuin irrallisilta tuntu-
vat yksittäistapaukset. Samalla tulisi kuitenkin säilyttää tut-
kimukselle määritelty rajaus ja näkökulma. Haastattelututki-
muksen kohdalla tulisi tulisi näkökulmasta riippumatta kui-
tenkin pohtia sitä, miten haastattelijan kysymykset ovat oh-
janneet tai johdatelleet haastateltavan vastauksia (Ruusu-
vuori & Tiittula 2005, 10).


Työn merkityksellisiin ja luotettavuus on perusteltavissa sillä, 
että tutkin ilmiötä, josta olen tullut tietoiseksi oman työni ja 
kokemukseni kautta, mutta joka on luonteeltaan sellaista, 
joka jää piiloon yhteiskunnallisella ja yleisemmällä tasolla. 
Lisäksi tutkielma osallistuu ajankohtaiseen keskusteluun ku-
vataidekasvatuksesta, harrastuksista ja opetussuunnitelmien 
“omista kuvista” (esim. OPH 2017, 29, 31).
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Aineisto ja lähdekirjallisuus 

Tässä luvussa esittelen teemahaastatteluilla keräämäni ai-
neiston sekä tärkeimmän kirjallisuuden, jota käytän haas-
tatteluaineiston käsittelyssä. Lisäksi esittelen perustelut 
käyttämälleni lähdekirjallisuudelle.


Haastatteluaineisto

Opinnäytetyötä varten haastattelin viittä nuorta, jotka olivat 
haastatteluhetkellä iältään 15, 16, 18, 19 ja 19 vuotta. Haas-
tatelluista neljä oli pääkaupunkiseudulta ja yksi pienemmäs-
tä eteläkarjalaisesta kunnasta. Haastateltavien joukossa oli 
ihmisiä useammista eri sukupuoliryhmistä. Anonyymiyden 
säilymisen ja sukupuolisensitiivisyyden vuoksi yksilöityihin 
haastateltuihin ei ole liitetty tietoa sukupuolesta. 


Tämän tutkielman ikävuodet on rajattu aikaan, jolloin ollaan 
toisen asteen koulutuksen piirissä mutta jo ohitettu teini-
iän ensimmäiset vuodet. Ikähaarukka on rajattu pieneksi, 
jotta kaikki haastateltavat olisivat suunnilleen samassa elä-
mänvaiheessa, toisin kuin esimerkiksi juuri yläasteelle siirty-
nyt 13-vuotias ja lukion lopettanut, vanhempiensa luota pois 
muuttanut 19-vuotias (ks. Eskola & Suoranta 1998, 66).
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Haastattelujen kesto oli 24–51 minuuttia. Litteroitua mate-
riaalia  haastatteluista syntyi yhteensä 75 liuskaa.
3

Ensimmäinen haastateltavani oli 18-vuotias J, joka oli haas-
tatteluhetkellä lukion kolmasluokkalainen. Hän asui etelä-
karjalaisessa kunnassa. J:n taiteentekeminen oli esittelemien-
sä töiden ja kertomansa mukaan pääasiassa piirtämistä lyi-
jykynillä ja mustalla huopakynällä. Hän oli kiinnostunut eläin-
aiheista sekä tatuoinneista. J:n asuinpaikkakunnalla oli J:n 
kertoman mukaan tarjolla taiteen perusopetusta, mutta hän ei 
ollut osallistunut siihen, eikä ollut kiinnostunut siihen osallis-
tumisesta. J kertoi hakeneensa peruskoulun jälkeen kuvatai-
depainotteiseen lukioon, mutta ei ollut päässyt sisälle. Haas-
tattelin J:tä hänen kotonaan toukokuussa 2018, joimme kah-
via keittiön pöydän ääressä ja J:n koirat haistelivat uteliaina 
varpaitani. Minua jännitti ensimmäinen haastattelu, enkä 
yhtään ihmettele, jos J:täkin oudoksutti tämä satoja kilomet-
rejä ajanut haastattelija omassa keittiössään.


Seuraavaksi haastattelin P:tä, istuimme ulkona puiston pen-
killä toukokuun auringossa, linnut lauloivat kovaäänisesti ja 
joimme keskustelun aikana viereisestä lounasravintolasta 
ostettuja limuja. P asui haastatteluhetkellä pääkaupunkiseu-
dulla ja oli 19-vuotias abi. Hän oli käynyt kuvataidepainot-
teista yläkoulua ja lukiota sekä osallistunut kuvataidekoulun 

 Times New Roman -fontilla koossa 12, rivivälillä 1,5.3
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ohjattuun toimintaan pienestä pitäen. Omalla ajallaan P lä-
hinnä valokuvasi, mutta oli kiinnostunut myös piirtämisestä. 
Visuaalisen tekemisen lisäksi P kertoi kirjoittavansa kauno-
kirjallista tekstiä sekä yhdistävänsä itse kirjoittamiaan runoja 
valokuviinsa.


Ensimmäisen haastattelurupeaman viimeinen haastateltava 
oli F, jonka tapasin lämpimänä alkukesän iltana. Teimme 
haastattelun perjantai-iltana puiston kallioilla. Puistossa oli 
paljon muitakin ihmisiä, ja haastettelukysymysten ja -vas-
tausten lisäksi nauhurille tallentui iloisia ja riehakkaita kesä-
illan ääniä. F oli haastatteluhetkellä 19-vuotias ja kirjoitta-
nut vuotta aikaisemmin ylioppilaaksi. F asui pääkaupunki-
seudulla. Hän oli osallistunut alakouluikäisenä ohjattuun 
kuvataidetoimintaan ja sarjakuvakerhoon, mutta sen jäl-
keen ei ollut osallistunut ohjattuun taidetoimintaan koulun 
kuvataidetuntien lisäksi. Pääasiallisen taiteentekemisen ta-
pana F:llä oli maalaaminen spray- ja akryylimaaleilla. Koto-
naan tekemiensä maalausten lisäks F maalasi graffiteja. 
Lisäksi hän kertoi valokuvaavansa, tehneensä videoita ja 
käyttävänsä kuvankäsittelyohjelmia kuvien tekemiseen. 


Kolmen ensimmäisen haastattelun jälkeen tuli kesä. Litteroin 
ensimmäiset haastattelut ja tein niiden pohjalta alustavaa 
teemoittelua. Aloin ymmärtää tarkemmin, mitä tutkielmas-
tani hain ja mitä haastatteluista voisin siihen saada. Ymmär-
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sin myös, että tekemäni haastattelut eivät olleet niin laajoja 
ja syvälle uppoutuvia, että olisin saanut niistä vielä riittävästi 
oikeanlaista materiaalia aineistooni. Näyttäytyi siis välttämät-
tömänä tehdä lisää haastatteluita. Koska olin jo käynyt ke-
vään haastatteluaineistoa läpi ja löytänyt siitä nousevia tee-
moja, oli syksyn kahdessa haastattelussa mahdollista pureu-
tua aiheeseen yksityiskohtaisemmin ja fokusoituneemmin. 


Syyskuussa haastattelin pääkaupunkiseudulla asuvaa S:ää 
kolisevassa kahvilassa. Hän oli haastatteluhetkellä 15-vuo-
tias ensimmäisen vuoden lukio-opiskelija. Hän kertoi maa-
laavansa ja valokuvaavansa. S ei ollut osallistunut koulun ul-
kopuolella ohjattuun kuvataidetoimintaan, mutta oli saanut 
alkukipinän omatoimiselle taiteentekemiselle yläasteajan ku-
vataidetunneilta.


S2:ta haastattelin myöskin syyskuussa. Tapasimme rauhalli-
sessa kahvilassa ja aineistonkeruuvaiheen viimeinen haas-
tattelu kesti kaikista pisimpään: lähes tunnin. Haastattelu-
ajankohtana S2 oli 16-vuotias lukion tokaluokkalainen. Hän 
asui pääkaupunkiseudulla. S2:n pääasiallinen taiteellinen 
työskentelytapa oli piirustuskirjaan piirtäminen. Hän kertoi 
myös kirjoittavansa jatkokertomusta, jota hän julkaisi sään-
nöllisesti netissä. Kertomuksen tekemiseen liittyi myös sen 
kuvittaminen piirroksin. Hän kertoi piirtävänsä sekä käsin 
että digitaalisesti. S2 kertoi myös valokuvaavansa nukkejaan. 
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Lisäksi hän kertoi tehneensä aikaisemmin YouTube-videoita, 
suunnittelevansa podcasteja ja soittavansa pianoa. S2 kävi 
viikottain kuvataidekoulussa. 


Keväällä tehdyt lyhyemmät haastattelut muodostavat esi-
vaiheen haastatteluiden kokonaisuuden, ja syyskuussa te-
kemäni ovat toisen vaiheen haastatteluita. Toisen vaiheen 
haastattelut olivat ajallisesti pidempiä ja tein niissä esivai-
heen haastatteluiden teemoittelun perusteella hahmotta-
miani lisäkysymyksiä. Lisäkysymysten avulla pääsin käsit-
telemään teemoja tarkemmin ja perusteellisemmin. Syys-
kuussa osasin myös esittää kysymykseni selkeämmin, 
kuunnella paremmin vastauksia ja reagoida niihin täsmälli-
semmin.


Luvussa “Motivaatioon ja tekemiseen vaikuttavien asioiden 
verkko” käsittelen haastattelemalla keräämääni aineistoa. 
Olen sisällyttänyt tekstiin katkelmia haastatteluista, sillä koen 
näiden haastattelusitaattien tuovan suoraan esille haastat-
telemieni nuorten ajatuksia. Jos haastattelut olisivat esillä 
vain aukikirjoitettuna muun tekstin sisällä, jäisi nuorten oma 
ääni liian hiljaiseksi. Haastattelusitaatit kertovat myös haas-
tattelutilanteesta ja minun ja haastateltavien vuorovaikutuk-
sesta. Haastattelusitaatit ovat suoria lainauksia sanatarkois-
ta litteroinneista, mitään sanoja ei ole vaihdettu, mutta pai-
koittain olen poistanut yksittäisiä täytesanoja (“niinku”, “tota” 
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yms.). Muutaman yksittäisen sanan olen korvannut yleisem-
mällä sanalla anonymiteetin säilymisen suojaamiseksi, mutta 
näissä tilanteissa olen merkinnyt korvatun sanan selvyyden 
vuoksi hakasulkeilla. 


Yhdestä haastatellun terveyttä käsittelevästä lainauksesta 
olen anonymiteetin vuoksi jättänyt mainitsematta haastatel-
tavan koodikirjainta.


Lähdekirjallisuus

Tässä luvussa esittelen aineiston käsittelyssä käyttämääni 
kirjallisuutta tärkeimpien tekstien osalta. Luvussa “Itseohjau-
tuvuusteoria” kerron kyseistä teoriaa käsittelevästä lähde-
materiaalista.


Haastatteluista saadun aineiston käsittelyssä käytän hanke-
raporteista, strategioista, barometreistä, kyselyistä ja tutki-
musteksteistä koostuvaa kirjallista aineistoa. Työskentely-
tapani pohjautuu keräämääni haastatteluaineistoon, jonka 
alustavan teemoittelun jälkeen lähdin etsimään samasta 
aiheesta puhuvia mutta toisesta näkökulmasta katsovia 
tekstejä. 


Hain lähdetekstiä aihetta ylätasolta tarkastelevasta materi-
aalista, kuten määrällisesti toteutetuista tutkimuksista (esim. 
Nuorisobarometrit, koululaiskyselyt) tai viranomaisjulkaisuis-
ta (esim. ministeriöiden laatimat strategiat, työryhmien ra-
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portit). Näin pystyn kiinnittämään haastattelemieni nuorten 
näkemyksen laajempaan kontekstiin ja tyyliltään vaihtelevia 
aineistoja keskusteluttamalla, vertailemalla ja törmäyttämäl-
lä saan parempaa ymmärrystä aiheesta.


Nuorisobarometrit 

Valtion nuorisoneuvosto julkaisee Nuorisobarometrin vuo-
sittain yhteistyössä Nuorisotutkimusverkoston kanssa. Nuo-
risobarometri mittaa suomalaisten 15–29-vuotiaiden nuorten 
arvoja ja asenteita. Nuorisobarometreissa on vuosittain vaih-
tuva ajankohtainen teema, jonka ympärille kyselytutukimus 
ja asiantuntijoilta pyydetyt artikkelit kietoutuvat. Nuorten 
kannalta ajankohtaisten aiheiden lisäksi Nuorisobarometrissä 
toistetaan joitain tutkimuskysymyksiä säännöllisesti. Tämän 
tavoitteena on mahdollistaa myös pidemmän aikavälin asen-
nemuutoksen tarkastelu. (Nuorisobarometri.)


Nuorisobarometrejä on julkaistu vuodesta 1994 lähtien. 90-
luvun lopulla barometrejä julkaistiin kahdesti vuodessa, mutta 
muuten niitä on julkaistu kerran vuodessa. Melkein neljännes-
vuosisadan aikana barometrien pääaiheet ovat vaihdelleet, 
mutta toistuvina teemoina ovat olleet koulutukseen, työhön, 
tulevaisuuteen, hyvinvointiin ja osallisuuteen liittyvät asen-
teet ja arvot. 
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Vuoden 1999 toisessa Nuorisobarometrissa kartoitettiin nuor-
ten suhdetta vapaa-aikaan ja kulttuuriin liittyviin palveluihin 
sekä mielipidettä kulttuurin yleisestä merkityksestä. Kulttuu-
rin ja erityisesti kuvataiteen osuus raportissa on kuitenkin 
hyvin suppea. Samassa Nuorisobarometrissä toisena paino-
pisteenä oli nuorten suhtautuminen huumausaineisiin ja 
niiden käyttöön (mt.).


Tämän opinnäytetyön kannalta merkityksellisin Nuorisobaro-
metri on S. Myllyniemen toimittama vuoden 2009 julkaisu 
nimeltään “Taidekohtia”, joka on keskittynyt taiteeseen, luo-
vuuteen ja kulttuuriin nuorten elämässä. Aihetta käsitellään 
huomattavasti laajemmin, yksityiskohtaisemmin ja monipuo-
lisemmin kuin samaa aihepiiriä liippaavassa vuoden 1999 
Nuorisbarometrissä. Nuorisobarometrin 2009 “Taidekohtia” 
tarkoituksena on ollut tuoda yleistettävissä olevaa tietoa 
nuorten omasta luovasta aktiivisuudesta, taiteen ja kulttuu-
rin merkityksestä nuorille ja nuorten niille antamista merki-
tyksistä. (Mt.) Toisin sanoen, “Taidekohtia” käsittelee samoja 
kysymyksiä kuin tutkielmani, mutta siinä missä se yrittää 
tuoda yleistettävissä olevaa tietoa, on tämän tutkielman 
pyrkimyksenä sukeltaa teemahaastatteluiden avulla yksi-
löiden kokemuksiin ja näkemyksiin samasta aiheesta. Koen, 
että haastatteluaineistoni keskusteluttaminen Nuorisobaro-
metrin tekstien kanssa lisää ymmärrystä aiheesta.
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Viittaan tutkielmassani myös vuoden 2015 nuorten arjen-
hallintaa käsittelevään S. Myllyniemen toimittamaan Nuoriso-
barometriin “Arjen jäljillä” siltä osin, kun siinä on käsitelty 
tutkielmani teemalta olennaisia aiheita, eli harrastuksia ja 
ajanhallintaa (mt.). 


Nuorisobarometrien tuottaman kvantitatiivisen tutkimustie-
don lisäksi hyödynnän tutkimusten yhteydessä julkaistuja 
asiantuntijatekstejä, joita teoksissa kutsutaan kolumneiksi 
(Setälä 2009, Rossi-Horto 2015). 


Koululaisilla tehdyt valtakunnalliset kyselyt 

Olen käyttänyt viittauskirjallisuutena kahta valtakunnallista 
koululaisilla tehtyä kyselyä. Ensimmäinen on Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen tekemä kouluterveyskysely ja toinen 
opetus- ja kulttuuriministerin tuottama valtakunnallinen kou-
lulaiskysely.


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on tehnyt vuodesta 
1996 lähtien kouluterveyskyselyitä. Kyselyt toteutetaan joka 
toinen vuosi. Kouluterveyskyselyn aihealueita ovat hyvinvointi, 
osallisuus ja vapaa-aika, terveys ja toimintakyky, elintavat, 
koulunkäynti ja opiskelu, perhe- ja elinolot, kasvuympäris-
tön turvallisuus sekä palvelut ja avunsaanti. (THL.) Näistä 
hyvinvointia, osallisuutta ja vapaa-aikaa käsittelevä osa-
alue antoi tämän tutkielman aiheiden kannalta kiinnostavia 
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näkökulmia erityisesti nuorten näkemyksistä ohjattuun ja 
omatoimiseen harrastamiseen liittyen sekä siihen, miten 
harrastamista määritellään ja luokitellaan.


Keskityn tarkastelemaan tässä tutkielmassa kouluterveys-
kyselyn tuoreinta julkaisua eli vuoden 2017 tuloksia perus-
koulun 8. ja 9. luokan, lukion ja ammatillisen oppilaitoksen 
osalta, sillä tämä ikäryhmä on sama kuin tämän opinnäyte-
työni haastateltavien.


Opetus- ja kulttuuriministeriön vuosina 2016 ja 2017 teettä-
mät kaksi valtakunnallista koululaiskyselyä kartoittavat pe-
ruskoululaisten harrastamista. Yli puolelle miljoonalle 1.–10. 
luokkalaiselle suunnattu kysely on selvitetty oppilaiden har-
rastustoiveita valtakunnallisella, alueellisella, kunta- ja kou-
lutasolla. Kyselyn tuloksia on käytetty myös OKM:n avus-
tusten myöntämiseen koulujen harrastetunneille vuosina 
2016–2018. Harrastetunnit ovat osa hallitusohjelman kärki-
hanketta, jonka tavoitteena on parantaa taiteen ja kulttuurin 
saavutettavuutta lapsille ja nuorille. (OKM 2017b.)


Valtakunnallisten koululaiskyselyiden yhteenvedosta kiinnos-
tavia vastauksia löytyi omatoimiseen harrastamiseen liitty-
vistä toiveista ja siitä, mistä kuvataiteen ja muun visuaalisen 
kulttuurin lajeista yläkoululaiset ovat kiinnostuneita.
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Muu lähdekirjallisuus 

Peruskoulun, lukion ja taiteen perusopetuksen opetussuun-
nitelmia (OPH 2014, OPH 2015, OPH 2017) olen käyttänyt 
lähdemateriaalina ymmärtääkseni, miten kuvataiteen ope-
tusta määritellään sekä yleissivistävässä opetuksessa että 
harrastuskontekstissa.


Taidekasvatuksen perusteluiden sekä kuvataiteiden harras-
tamisesta käytävän keskustelun ymmärtämiseksi olen 
käyttänyt lähdemateriaalina Synnyt-lehdessä julkaistuja 
artikkeleita (Kallio 2005, Tuovinen 2010), P. Pohjakallion 
väitöskirjaa “Miksi kuvista? Koulun kuvataideopetuksen 
muuttuvat perustelut” vuodelta 2005, J. Varton ajatuksia 
kirjassa “Kauneuden taito: Estetiikkaa taidekasvattajille” (Varto, 
2001).


Asteen enemmän konkretiaan nojaavaa tietoa saadakseni 
olen käyttänyt lähdekirjallisuutena Helsingin kaupungin tieto-
keskuksen ja kulttuurikeskuksen yhdessä julkaisemaa kirjaa 
“Taidekasvatuksen Helsinki – Lasten ja nuorten taide- ja kult-
tuurikasvatus” (Koskinen ym. 2010) sekä nuorten taidepro-
jekteja tukeneen Myrsky-hankkeen raporttia (Siivonen ym. 
2011).


Lisäksi olen käyttänyt yksittäisiä artikkeleita ja muuta lähde-
aineistoa, jota en tässä luvussa käy tarkemmin läpi.
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Motivaatioon ja tekemiseen vaikuttavien asioiden 

verkko 

Tutkielmani aineisto muodostuu tekemistäni teemahaastat-
teluista. Tässä luvussa käsittelen aineistoa teemoittelun 
kautta muotoutuneissa alaluvuissa. Ensimmäiset kuusi ala-
lukua käsittelevät taiteen tekemisen syihin, motivoitumiseen, 
innostukseen ja tekemistä vaikeuttaviin asioihin ja loput neljä 
alalukua tutkivat fyysisten ja sosiaalisten puitteiden merki-
tyksiin. Esittelen alla luvut ja kussakin luvussa käsitellyt 
teemat. Jokaisessa luvussa pohdin teemojen ilmenemistä 
sekä itseohjautuvuusteorian että käyttämäni kirjallisuuden 
näkökulmasta.


Luvussa ‘“Kyl mä teen kaikkee muutakin, mut ei sillee niinku 
harrastuksena” – Taiteen tekemisestä ja harrastamisesta ja 
onko näillä eroa?’ selvitän, minkälaista taiteen tekemistä tut-
kielmani käsittelee. Pohdin myös harrastamisen teemaa ter-
mien “harrastaa” ja “tehdä” eroa ja problematiikkaa. Samas-
sa luvussa käsittelen, minkälaista taidetta haastattelemani 
nuoret omatoimisesti tekevät.


Luvussa ‘“Jotenki tarve siihen” taiteen välinearvo, vastavoima 
kilpailuasetelmille sekä muut kootut syyt taiteen tekemiselle’ 
sukelletaan taiteen tekemisen syihin niin yhteiskunnallisella 
kuin henkilökohtaisella tasolla. Kysyin haastateltavilta, miksi 
he tekevät taidetta. Teema itsessään on niin laaja, että tässä 
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opinnäytetyössä sitä lähestytään aineistolähtöisesti ja jok-

väksi.


Luku “Vapaus ja voiko sitä ohjata” muotoutuu kahden haas-
tatteluista löytämäni teeman ympärille: vapauden ja ohjauk-
sen. Ohjaus oli esillä jo tekemissäni haastattelukysymyksis-
säni, mutta vapaus nousi esille nuorten haastatteluissa an-
tamista vastauksista.


Luvussa ‘“Vaikka päivä breikkii ja kato mitä sun aivot keksii” 
– tylsyyden ja tyhjän ajan merkityksellisyydestä’ pohdin tyl-
syyden ja aikatauluttamattoman ajan teemoja ja näiden mer-
kitystä taiteen tekemiseen liittyen. Teemat nousivat alun-
perin esille haastatteluissa käytyjen keskustelujen myötä. 
Nämä teemat tulivat esille useammalla haastatellulla ilman, 
että olin kysynyt suoraan aiheista.


Luvussa “Oli ideoita tai ei, tehdään silti” keskityn haastatel-
tavien motivaation, innostumisen ja tekemään ryhtymisen 
teemoihin. 


Luvussa ‘“Vanha kunnon art block”, maalliset ongelmat ja 
muut haasteet’ paneudun haastateltavien esille tuomiin on-
gelmiin ja hidasteisiin taiteen tekemiseen liittyen. Yritän 
ymmärtää, miten nämä teemat näyttäytyvät motivaatiossa 
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ja ovatko haastateltavat löytäneet ratkaisuja näiden haas-
teiden kanssa toimimiselle.


Luvussa “Himas, bussis ja kummitädin kanssa” tarkastelen 
haastatteluvastauksia siltä osin, kun ne liittyvät teemoihin 
missä ja kenen kanssa haastateltavat tekevät taidetta. Näistä 
teemoista olin kysynyt suoraan haastatteluissa, ja tässä 
luvussa yritän myös ymmärtää, mikä merkitys haastateltu-
jen taiteentekopaikoilla tai -seuralla on tekemiseen ja moti-
vaatioon laajemmin nähtynä.


Luvussa “Se on tosi kivaa, et mul on kavereit ja läheisii jotka 
siis piirtää ja maalaa” avaan lähipiirin teemaa, eli sitä, miten 
nuorten perhe, ystävät ja muut lähellä olevat ihmiset näyt-
täytyvät taiteen tekemisessä ja tekemiseen liittyvässä moti-
vaatiossa. 


Luvussa “Insta, museot ja taidekauppaa” tutkin haastatte-
luissa ilmenneitä töiden jakamisen tapoja ja niiden merkityk-
siä ja yhteyksiä itse tekemiseen.


Luvussa “Mä uskon sen palautteeseen koska se kuvaa ja 
tietää asioista” tutkin palautteen saamisen teemaa. Selvitän, 
miten ja millainen palaute taiteellisesta tekemistä motivoi 
haastateltavia ja minkälaisia merkityksiä haastateltavat sille 
antavat. 
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“Kyl mä teen kaikkee muutakin, mut ei sillee 
niinku harrastuksena” – Taiteen tekemisestä ja 
harrastamisesta ja onko näillä eroa? 

Haastattelujen alussa kysyin kaikkia haastateltaviani kerto-
maan minulle, millaista taidetta he tekevät. Minua ei ensi-
sijaisesti kiinnostanut saada tietää, millaisia töitä he tekevät, 
vaan koin tämän olevan luonteva tapa aloittaa keskustelu. 
Heti ensimmäisen haastattelun kohdalla huomasin, että se 
mitä haastateltavat ensimmäisenä vastasivat kysymykseeni 
ei kertonutkaan koko kuvaa heidän taiteeseen ja muuhun 
visuaaliseen kulttuuriin kohdistuvasta tekemisestä. Minun 
käsityksieni mukaista taiteen tekemistä olivat myös tatuointi-
suunnitelmien teko, printtipaitojen teko kavereiden kanssa 
ja anonyymin Instagram-tilin pitäminen salaisille nukkevalo-
kuville. Nämä kävivät kuitenkin ilmi vasta jatkokysymysten 
tai satunnaisten sivulauseiden kautta. 


Haastateltavista F vastasi ensimmäiseen haastattelukysymyk-
seen “Kerrotko, millaista taidetta teet?” seuraavalla tavalla: 
“mä silleen yhdistelen monii niinku kaikennäköstä et mä teen 
käytän eniten spray-maalei ja akryylivärei. ja se on. et. miten-
hän sen nyt sanois. Maalaustaidetta eniten tai siis se on se 

” (F) Haastattelu jatkui tästä 
muihin aiheisiin, ja vasta myöhemmässä vaiheessa tuli ilmi, 
että F valokuvasi ja oli aikaisemmin tehnyt myös videoita. 
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Lisäksi hän oli vast-ikään perustanut kavereidensa kanssa 
kollektiivin, joka teki musiikkia ja jonka kanssa oli tarkoitus 
tehdä “paitoja ja myös näitä taidejuttuja”.


Haastattelun alussa S esitteli minulle puhelimeltaan teke-
määnsä taidettaan. Olin ennen haastattelua pyytänyt häntä 
ottamaan mukaan töitään tai kuvia niistä joista voisimme 
keskustella. Kaikki S:n esittelemät työt olivat maalauksia. 
Tämän jälkeen käytiin seuraavanlainen keskustelu:


H: teetsä jotain muuta myös, kuvataiteeksi laskettavaa?


V: ää mä tota mä valokuvaan ja oon tehny sitä nyt pari 
vuotta silleen enemmän kasuaalisesti


H: okei


V: mut mä tota otan kuvii siis mun niinku kavereist, niit mul 
ei kyl taida nyt [näyttää puhelimella] olla mutta silleen että, 
joo siis mä otan kuvii semmosista.

(S)


Siihen, mikä koettiin omaksi taiteen tekemiseksi liittyi haas-
tateltavilla selkeästi myös heidän näkemyksensä omista 
taidoista. Haastateltavat myös kommentoivat omia taito-
jaan, vaikka haastattelukysymykset eivät siihen suuntaan 
ohjanneet. Esimerkiksi P kertoi olevansa “innostunu piir-
tämisestä, mut se on vähän sellanen, et mä en ikinä oo ollu 
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siin kauheen hyvä” (P). Tulkitsen P:n kommentin niin, että 
kokiessaan kompetenssinsa piirtämisessä olevan puutteell-
inen, hän ei laskenut piirtämistä yhtä vahvasti omaan teke-
miseensä kuuluvaksi kuin valokuvaamista. 


Jäin pohtimaan, mistä haastattelemieni nuorten käsitykset 
taiteentekemisen rajauksista kumpuavat tai kertovat. Havait-
sin myös, että tutkimussuunnitelmasta lähtien aina haastat-
teluihin asti olen puhunut nimenomaan taiteen tekemisestä 
enkä niinkään harrastamisesta. Ymmärtääkseni paremmin 
näitä huomioita, päätin tutkia, miten niistä puhutaan esimer-
kiksi viranomais- ja tutkimusteksteissä.


Yksi THL:n vuoden 2017 kouluterveyskyselyn aiheista on 
harrastukset ja vapaa-aika. Aiheen alla on tutkittu yhteensä 
15 indikaattoria. Omatoimisen taideharrastuksen tutkimisen 
ja harrastusparadigman näkyväksi tekemisen kannalta mer-
kittävä huomio on, että kysymyksen “Kuinka usein teet 
seuraavia asioita kouluajan ulkopuolella?” liikunnasta on 
kysytty erikseen sekä omatoimisen liikunnan  että ohjatun 4

liikunnan  harrastamisesta, mutta taideharrastusten  ja käsi-5 6

 Osio 1: “harrastan urheilua tai liikuntaa omatoimisesti” 4

 Osio 2: “harrastan ohjattua urheilua tai liikuntaa seuran tai 5

järjestön tunneilla, harjoituksissa, kilpailuissa tai otteluissa”

 “musiikki, näytteleminen, kirjoittaminen, piirtäminen, 6

maalaaminen, video- ja valokuvaaminen”
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töiden  kohdalla ei ole eritelty sitä, onko ko. asiaa tehty ohja-7

tusti vai omatoimisesti. 


Tekemisen ja harrastamisen eroista voi saada käsityksen 
F:n kanssa käydystä keskustelusta: 


H: joo. Entä harrastatsä jotain muuta?


V: No. . Emmä näiden visuaalisten juttujen, mä käyn pelaan 
korista mun kavereiden kaa mut sit ei mul oo mitään muut 
sellasta et mä sanoisin et harrastan, kyl mä teen kaikkee 
muutakin mut ei sillee niinku harrastuksena


---


V: -- mul on muutenki tosi monet tällaset harrastustyyppiset 
jutut et mun on helpompi tehä niit ilman et kukaan ohjaa 
mua siin vaan et mä teen vaan niinku ihan vapaa-ajalla, ja 
vaikka liikuntaharrastuksetki on sillee jos mä oon ollu 
jossain sillee et pitäs käydä jossain treeneissä mä oon 
käyny tosi huonosti, mut sit kavereiden kaa mä meen 
useinki vapaa-ajalla 


H: okei


V: ja sama menee tohon tota taiteen tekemiseen

(F)


 “käsi- tai puutöitä, askartelen tai korjaan koneita tai laitteita”7
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“Harrastamiseen” siis liittyy ohjaus ja aikataulut, kun taas 
“tekemiseen” nämä eivät kuulu. F:n tapauksessa vapaasti 
tehdessä myös tulee tehtyä enemmän ja useammin kuin 
ohjatussa harrastuksessa, vaikka kyseessä olisi sama laji 
tai samankaltainen toiminta.


Opetus- ja kulttuuriministeriön taiteen ja kulttuurin kärkihan-
ketta varten tekemässä vuoden 2016 koululaiskyselyssä 
(Berden & Lähdeniemi 2016) oli kysytty taiteen ja kulttuurin 
saralta peruskoululaisia kiinnostavimmat alat. Listassa oli 18 
eri alaa, joista yksi oli kuvataide. Tämän lisäksi oli listattu erik-
seen visuaalisiin taiteisiin kuuluvista aloista valokuvaus, sar-
jakuva, media- ja videotaide, elokuva ja animaatio sekä muo-
tipiirtäminen. (Mt.) Kahdeksastatoista taiteen ja kulttuurin 
alasta kuusi – kolmasosa siis – oli sellaisia, jotka esimerkiksi 
peruskoulussa lasketaan kuvataiteen oppituntien sisältöihin 
kuuluviksi. Pilkottuna pienempiin osasiin tämä kuvataiteen 
ja visuaalisen kulttuurin suuri osuus voi jäädä huomaamatta.


Muiden visuaalisten alojen erottaminen kuvataiteesta on 
oletettavasti tehty selkeyden vuoksi, mutta toisaalta tällai-
nen jaottelu ylläpitää käsityksiä kuvataiteen raja-aidoista, 
ja ennen kaikkea siitä, mikä ei ole kuvataidetta. Koululais-
kyselyn listaa lukemalla voisi siis päätellä, että koska es-
imerkiksi sarjakuva ja kuvataide on listattu erikseen ei sar-
jakuva kuulu kuvataiteen kenttään.
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Myös Jari Metsämuurosen omaehtoista oppimista harras-
tuksissa käsittelevässä tutkimuksessa taiteen alle on erik-
seen nimetty valokuvaus, elokuvaus, keramiikka/kuvanveisto 
ja kuvataide (Metsämuuronen 1997, 313).


Mitä koululaiskyselyn “kuvataiteen” siis oletetaan pitävän 
sisällään, piirtämistä, maalaamista ja kuvanveistoako? Kyse-
lyissä asian olisi voinut ratkaista esimerkiksi kysymällä nimen-
omaan piirtämisestä ja maalaamisesta erikseen samaan 
tapaan kuin kyselyssä tiedustellaan jo valokuvauksesta ja 
sarjakuvapiirtämisestä. Tulosten yhteenvedossa olisi tällöin 
voinut laittaa kaikki nämä edellä mainitut käsitteen kuvatai-
de ja muu visuaalinen kulttuuri alle, kuten ne nyt käytössä 
olevassa peruskoulun opetussuunnitelmassa luetaan (OPH 
2016, 143). Sekä THL:n että OKM:n kyselyissä käyttämän 
taiteeseen ja visuaalisiin aloihin liittyvän terminologian ongel-
mallisuus liittyy samaan keskusteluun, jota käydään perus-
koulun ja lukion kuvataide-oppiaineen ja kuvataidekasva-
tuksen ympärillä (Kallio 2005, 43–44). 


Tämän opinnäytetyön kannalta huomioitavaa on se, että 
THL:n kouluterveyskyselyssä sanavalinta nuorille vastatta-
vaksi annetuissa väittämissä on ollut: “Harrastan kirjoitta-
mista, piirtämistä, maalaamista, valokuvaamista tai video-
kuvaamista”, mutta kyselyn tuloksia esiteltäessä vastauk-
set on esitetty muodossa: “Harrastaa kirjoittamista, kuvatai-
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detta, video- tai valokuvaamista —”. (THL 2017.) Toisin sa-
noen tästä olisi pääteltävissä, että a) kuvataide on vain piir-
tämistä ja maalaamista ja b) video- ja valokuvaaminen ei 
ole kuvataidetta. Tämä rajaus on keinotekoinen ja rajoittava, 
eikä linjassa sen kanssa, mitä esimerkiksi peruskoulun ja 
lukion opetussuunnitelmassa käsitetään kuvataide-oppi-
aineen sisältävän (OPH 2014). Ymmärtääkö cosplayta, sarja-
kuvia tai tatuointisuunnitelmia kavereilleen tekevä nuori te-
kevänsä kuvataiteen alle kuuluvaa toimintaa? 


Vaikka tämä saattaakin tuntua pilkunviilaamiselta, on se tär-
keää viilaamista. Sanat – viilatut tai viilaamattomat – raken-
tavat yhteyksiä ja ymmärrystä. Haastatteluissani huomasin 
tämän rajanvedon kuvataiteessa esimerkiksi niin, että kysyes-
säni haastateltavilta, millaista taidetta he tekivät, kertoivat 
he ensiksi maalaamisesta ja piirtämisestä. Vasta lisäkysymys-
ten tai keskustelun etenemisen myötä paljastui myös muita 
kuvataiteen aloja, joita he tekivät: ihmisten ja nukkejen valo-
kuvaamista, videokuvaamista, tatuointisuunnitelmien piirtä-
mistä kavereilleen, graffitien tekoa.


Selvitettyäni tässä luvussa sitä, mitä ja millaista kuvataidetta 
haastattelemani nuoret omalla ajallaan tekevät, siirryn seu-
raavassa luvussa käsittelemään sitä, miksi he näin tekevät.
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“Jotenki tarve siihen”, taiteen välinearvo, vastavoima 
kilpailuasetelmille sekä muut kootut syyt taiteen 
tekemiselle

“Vai olisko minun puhuttava taiteen merkityksestä, 
jostain sellaisesta, että taiteen avulla voitaisiin 
hoitaa köyhiä ja sairaita ja sillä tavalla 
bruttokansantuotekin nousisi? Mutta en voi uskoa 
mihinkään sellaiseen. Uskon sellaiseen, että taiteen 
tehtävä on olla jotakin turhaa, jotakin joka ei 
paranna jalkasilsaa eikä välttämättä edes tuo lohtua. 
Korkeintaan se saattaa muistuttaa siitä, että jonakin 
päivänä me kuolisimme kaikki.” 

- Saara Turunen, Sivuhenkilö, 2018, 202.


Perustelut taiteen olemiselle ja tekemiselle leijuvat taiteen 
ympärillä alinomaa. Taiteeseen ja sen tekemiseen on kiinnit-
tynyt perustelun ja oikeutuksen taakka. Kuvataideopettajat 
perustelevat peruskoulun kuvistuntien paikkaa koulujen ope-
tussuunnitelmissa (ks. esim. Pohjakallio 2005), mutta millä 
perusteella nuorten tulisi tehdä taidetta omalla ajallaan, ja 
vielä ilman ohjausta? Vai tulisiko heidän tehdä? Vielä kiin-
nostavampaa minusta on kuitenkin se, miksi juuri haastat-
telemani nuoret tekevät taidetta, vaikka heidän ei sitä tar-
vitse kenellekään ulkopuoliselle perustella eikä kukaan ulko-
puolinen heiltä sitä odota tai vaadi.
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Nuoret elävät yhteiskunnassa, jossa vallitsee keskenään ris-
tiriitaisiakin asenteita taiteen tekemiseen liittyen. Perustelui-
ta taiteelle pohditaan niin yksilötasolla kuin valtakunnallis-
ten strategioiden tasolla. Lapsia ja nuoria kannustetaan har-
rastamaan taidetta ja kulttuuria. Esimerkiksi Opetus- ja 
kulttuuriministeriön rahoittaman taiteen ja kulttuurin kärki-
hankkeen tavoitteena on “lisätä lastenkulttuurin ja taiteen 
perusopetuksen toimijoiden yhteistyötä koulujen ja varhais-
kasvatuksen kanssa, jotta lapsilla ja nuorilla olisi tasavertaiset 
mahdollisuudet harrastaa taidetta ja kulttuuria” (OKM 2017b). 
Kärkihankkeita ohjaa politiikka ja ministeriön laatimat strategiat.


Opetus- ja kulttuuriministeriön vuoteen 2025 suuntaavassa 
kulttuuripoliittisessa strategiatekstissä taidetta ja sen opetus-
ta perustellaan taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön mah-
dollisuuksilla muodostaa, ilmaista ja uusintaa “kansakunnan ja 
ihmisten arvoja, luovuutta, henkistä pääomaa ja identiteet-
tiä” (OKM 2017a, 11). Strategian mukaan taide- ja kulttuuri-
alan opetus ja koulutus “tuottaa taide- ja kulttuurialan toimi-
joiden edellyttämää osaamista sekä kasvattaa kykyä vastaan-
ottaa ja ymmärtää taidetta ja kulttuuria” (OKM 2017a, 11).


Yhteiskunnan, erilaisten yhteiskunnallisten hankkeiden ja 
esimerkiksi koulujen opetussuunnitelmissa mainitut syyt ja 
tavoitteet taiteen tekemiselle ja opettamiselle eroavat lähtö-
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kohtaisesti yksilötason, eli tässä tapauksessa haastattele-
mieni nuorten, syille ja tavoitteille.


Metsämuuronen (1997) kirjoittaa tutkimuksessaan “Omaeh-
toinen oppiminen ja motiivistruktuurit” lasten kuvantekemi-
sen motiiveista. Hän viittaa Wilsonin ja Wilsonin (2009) lis-
taan, jonka mukaan lapset piirtävät tutkiakseen tuttua, hah-
motellakseen käsitystä itsestään, tutkiakseen hyvää ja pa-
haa sekä kokeillakseen ja ennakoidakseen tulevaisuutta. 
Metsämuuronen toteaa, että mikäli näillä tarkoitetaan todella 
kuvan tekemisen motiiveja, ne eivät voi olla ainakaan “tie-
dostettuja motiiveja, sillä lapsen ymmärrysmaailmaan ei 
kuulu kyseisiä käsitteitä.” (Metsämuuronen 1997, 42.) Kirjoit-
taja  näkeekin, että näillä “motiiveilla” tarkoitetaan sitä, miten 
kuvallinen ilmaisu vaikuttaa lapsen kokonaispersoonallisuu-
den kehittymiseen (mt.). 


On tärkeää osata erottaa toisistaan yhteiskunnan sekä mui-
den toimintaa ulkopuolelta tarkkailevien taiteelle asettamat 
tavoitteet, havaitut vaikutukset ja tekijöiden itsensä havaitse-
mat motiivit ja merkitykset. Tämän tutkielman kannalta kiin-
nostavampia ovat jälkimmäiset, mutta tässä yhteydessä 
on tärkeää tuoda esille myös ne edellä mainitsemieni ulko-
puolisten hahmottelemat motiivit. 


Vaikka haastattelemani nuoret tekevät taidetta yhteiskunnan 
instituutioiden asettamien tavoitteiden ulkopuolella, he eivät 
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kuitenkaan ole erillään yhteiskunnan asenteista ja vaikutuk-
sesta. K. Vasalampi kirjoittaa itseohjautuvuusteoriaa käsit-
televässä artikkelissaan, kuinka “yksilö pyrkii luonnostaan 
sisäistämään ja omaksumaan ympäristönsä sosiaalisesti 
hyväksytyt tavat, arvostukset ja säännöt osaksi omia arvo-
jaan ja minäkuvaansa voidakseen kokea itseohjautuvuutta 
toiminnassaan” (Vasalampi 2017, 56). Yhteiskunnallinen 
järjestelmä ja kulttuuri vaikuttavat myös välillisesti yksilön 
ajatteluun ja tavoitteiden asetteluun. Seuraavaksi käsittelen 
eri teksteissä havaitsemiani ympäröivän yhteiskunnan asen-
teita nuorten taiteentekemistä ja taideharrastusta kohtaan. 


Esimerkiksi Myrsky-hankkeen  yhteydessä tutkittiin, miten 8

taiteen tekeminen kulttuurisena toimintana rakentaa nuorten 
hyvinvointia (Siivonen & Kotilainen & Suoninen 2011, 16). 
Myrsky-hankkeeseen liittyvässä nuorten taiteen tekemisen 
merkityksiä käsittelevässä tekstissä pohditaan, kuinka ajan-
kohtaisessa poliittisessa keskustelussa tuodaan esille kult-
tuurin ja taiteen myönteisiä vaikutuksia inhimilliseen hyvin-
vointiin. Keskiössä on tällöin usein soveltava taide tai taiteel-

 Suomen kulttuurirahaston rahoittamassa Myrsky-hankkeessa 8

vuosina 2008–2011 tuettiin projektirahoituksella nuorten 
taideprojekteja Suomessa. Taiteilijoiden ja yhteisöjen vetämät 
Myrsky-projektit oli tarkoitettu erityisesti 13–17-vuotiaille 
syrjäytymisuhan alla oleville nuorille. Myrskyn puitteissa 
rahoitettiin 84 eri mittaista hanketta, joissa hiukan vajaa 14 000 
nuorta teki taidetta yhdessä ammattitaiteilijoiden kanssa. 
(Siivonen ym. 2011, 13–14.)
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linen toiminta, jonka tavoitteena on tuottaa tekijöilleen ja 
yleisöilleen hyvinvointina mielihyvää, osallistumisen koke-
muksia ja kykyä omaa elämäänsä etäännyttävään, yhteisöl-
listä osallisuutta vahvistavaan tutkailuun (mt., 166). 


Viime aikoina taide ja kulttuuri on alettu ymmärtää muun 
muassa lasten ja nuorten elämän yhtenä määrittäjänä ja 
merkittävänä tekijänä hyvän elämän edistämisessä sekä 
polarisaatiokehityksen ja tehoyhteiskunnan jatkuvien kilpai-
luasetelmien vastavoimana (esim. Siivonen & Kotilainen & 
Suoninen 2011). 


Kysyin jokaiselta haastateltavalta, miksi he tekevät taidetta. 
Kysymys itsessään on selkeä, mutta siihen vastaaminen ei 
niinkään. Miksi-kysymykseen vastaaminen viittaa myös vas-
taajan arvoihin suhteessa taiteen tekemiseen. Motivaatio-
psykologiaan liittyvän itseohjautuvuusteorian kannalta tun-
nusomaista on, että “miksi-puoleen liittyvät asiat ovat harvoin 
ihmisen tietoisuuden piirissä.” (Salmela-Aro & Nurmi 2017, 
10.) Tämä näkyi esimerkiksi P:n ensireaktiossa miksi-kysy-
mykseen: “Mä en oikeestaan..mä oon miettiny ja mä [en] 
osaa sanoo mitään sellast hienoo et tämän takia teen mut 
mul vaan on jotenki semmonen tarve siihen—”


Itseohjautusvuusteorian mukaan “ihmistä motivoivat hänen 
omasta ajattelustaan kumpuavat sisäiset toiminnan vaikut-
timet, kun taas ihmisen itsensä ulkopuolelta tulevat vaikut-
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timet eivät innosta samassa määrin.” (Mt., 14.) Haastatte-
luissa saadut vastaukset tukivat tätä teoriaa. Sisäinen mo-
tivaatio näkyi vahvasti läpi vastausten. Haastateltavista 
S, J ja S2 viittasivat tekemisen syyksi nimenomaan itse te-
kemisen erotuksena lopputuloksesta. Esimerkiksi S vastasi 
tekevänsä taidetta, koska se on hänen mielestään “rentoo 
ja hauskaa” sekä itsessään mielenkiintoista tekemistä (S). 
Myös J vastasi ensimmäisenä miksi-kysymykseen taiteen 
tekemisen rentouttavan häntä. Lisäksi J oli huomannut tai-
teen tekemisen kehittävän keskittymistä ja ollen näin yksi 
syy hänelle tehdä taidetta. S2:n ensimmäinen vastaus oli, 
että taiteen tekeminen “saa mut tuntuun hyvältä”. S ja S2 
viittasivat vastauksissaan myös itse tekoprosessin olevan 
merkityksellistä: 


“-- se prosessi on mun mielest tosi upee silleen et pääsee 
just luomaan niinku ihan nollast niinku jotain, se on hienoo. 
--- mun mielest se on enemmänkin se tekeminen [eikä 
lopputulos], ei oo niin paljon mulle ehkä lopputuloksesta 
kyse, enemmän se, että pääsee tekemään. Tottakai se on 
kiva jos lopputuloski on joku hyvä mut niinku…”

(S)


P:n vastauksesta käy ilmi, kuinka taiteen tekemisessä teke-
minen on tullut ensin, ja vasta myöhemmin hän on tiedos-
tanut tämän kivan tekemisen olevat taidetta. Toisin sanoen 
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päinvastoin kuin taiteen välinearvoa painotettaessa, jolloin 
tavoite (esim. voimaantuminen, mielekäs tekeminen, syrjäyty-
misen ehkäiseminen) on ensin ja jonka saavuttamiseksi val-
jastetaan taiteen tekeminen, P:llä itse tekeminen on tullut 
ensin ilman muita tavoitteita:


V: --- ku enhän mä niinku pienenä aatellu et se on jotenkin 
taidetta et se oli vaan niinku kivaa tehä

(P)


Haastatteluaineiston perusteella sanoisin, että kaikilla haas-
tateltavilla taiteen tekeminen on kummunnut sisäisistä moti-
vaatiosta. Sisäinen motivaatio yhdistetään helposti taiteen 
tekemiseen. Vasalampi (2017, 55) kirjoittaa sisäistä motivaa-
tiota käsittelevässä tekstissään, kuinka “aikuinen, joka urhei-
lee, lukee, taiteilee, tai harrastaa jotain muuta vain, koska 
pitää toimintaa mielihyvää ja energiaa tuottavana, on sisäi-
sesti motivoitunut”. Deci ja Ryan (2000b, 73) kirjoittavat itse-
ohjautuvuusteoriaan liittyen ulkoisen motivaation sisäisty-
misestä yhteenkuuluvuuden, saavutetun kompetenssin ja 
autonomian kautta. Huomioni haastatteluista on, että moti-
vaatio voi janalla (ks. kuva 1) liikkua myös toiseen suuntaa: 
sisäisestä motivaatiosta kohti ulkoista motivaatiota – ja siel-
tä toki takaisin sisäiseksi. 


S2:n taiteen tekemisessä yläasteella ulkoinen motivaatio oli 
vahvemmassa roolissa kuin haastatteluhetkellä lukiolaisena. 
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Hän kertoi haastattelussa, kuinka erityisesti yläasteella mui-
den ihmisten miellyttäminen oli tärkeässä osassa taiteen 
tekemisessä:


H: okei, tota, koetsä et se on niinku sun itseilmasua vai 


V: joo. Ja sit mähän haluun, et niinku muutki tykkää siitä et 
mitä mä teen, mut se ei enää oo sillai mun ihan isoin juttu 
et okei mä haluun et ihmiset näkee ja et ihmiset tykkää, nyt 
se on enemmän sillai et okei, mä tykkään tästä 


H: joo


V: ja ehkä joku muuki tykkää joka olis ihan kiva.


H: mm


V: et 


H: missä vaihees sul sit oli enemmän sillee et sua kiinnosti 
mitä muut tykkää niistä tai 


V: ehh, [naurahtaa] sanoisin yläasteella, silloin niinku 
kaikessa piti olla sillai apua et mitä jos muut ei tykkää

(S2)


Haastateltavien oli myös mahdotonta sanoa, milloin he oli-
vat aloittaneet esimerkiksi piirtämisen tai maalaamisen. Tämä 
liittyy siihen, että se on alkanut heidän ollessaan niin pieniä 
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lapsia, että he eivät voi sitä mitenkään muistaa. Piirtäminen 
on lapsille luontaista toimintaa, pienet lapset viestivät kuvilla 
yleensä jo ennen kuin he osaavat muodostaa lauseita ja esi-
merkiksi neuvolassa lasten kehitystä seurataan lapsen teke-
mien piirrosten avulla.


Itsensä ilmaisemiseen taiteen tekemisen syynä viittasivat 
P, F, S2. P kertoi havainneensa, että itsensä ilmaisun merkit-
tävyys taiteen tekemisen syynä oli muuttunut ajan myötä: 
hän koki, että aikaisemmin se oli ollut merkittävämmässä 
roolissa, mutta haastatteluhetkellä hän koki, että tavoitteli 
taiteellaan enemmänkin “jotain visuaalisesti hienoa”.


H: joo. Mm. osaatsä sanoo et mihin tää sun tekemä taide 
liittyy? 


V: ääm. Must tuntuu et mä oon yhä viel niinku ns. ettimässä 
mun tyyliä tai sillee että mä oikeesti haluun kokeilla kaikkee 
laidasta laitaan ja katson mikä sopii mulle kaikista parhaiten

(S)


V: mä en oikeestaan niinku mä oon miettiny ja mä osaa 
sanoo mitään sellast niinku hienoo et tämän takia teen mut 
mul vaan on jotenki semmonen tarve niinku siihen ja mä 
koen sen et pystyn ilmaseen itteeni sitä kautta, en välttämät 
niinku muille tai et mulla niin se ei oo tärkeintä jotenki se et 
niinku ite on siihen hommaan tyytyväinen. 
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H: okei


V: et se on mulle niinku sellanen tietyl taval niinku tapa 
purkaa kaikkii asioita ja just ehkä niinku nuorempana teki 
viel enemmän sellasta niinku jotain, emmä tiedä, kaikkii 
sellasii jos oli joku huono päivä nii sit tavallaan saatto niit 
tunteit purkaa —

(P)


H: --- miksi sä teet taidetta? Tällanen pieni kysymys.


V: Koska se on, toiki on vaikee, siis mä, mun mielest mä 
koen et ää, itseilmasu on mulle tärkee tai silleen mul on, 
mul on tärkeetä ilmasta itseäni silleen monin keinoin, et toi 
on mulle tosi hyvä keino ja se on kivaa, mun mielest on 
kivaa tuoda mun ajatuksia visuaalisesti esille, se on ehkä se 
eniten se miksi mä teen

(F)


Taiteen tekemisen tuottama hyvä olo nousi esille haastatte-
luissa. Sama nousi esille myös vuoden 2009 Nuorisobaro-
metrissä, jossa nuorten vastauksien mukaan ilo, elämykset 
ja onnistumiset ovat luovan toiminnan tärkeimpiä syitä (Myl-
lyniemi 2009, 9).


V: Koska se saa mut tuntuun hyvältä koska mä en aina 
pysty sanoon milt mult tuntuu et mun vähän välii tulee sillai 
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et on ihan liikaa ja sit mä en pysty saamaan sanoja nii sit on 
vaan helpompi piirtää 


--


Haastatteluaineiston perusteella varsinainen, syvin syy tehdä 
taidetta on tehdä taidetta itselle ja ilmaista itseä. P:n ja F:n 
kommenteista nousi esille nimenomaan visuaalisuuden mer-
kitys omien ajatusten ja tunteiden esilletuomisessa. Haas-
tateltavat tunnistivat myös ajatuksen muiden miellyttämises-
tä omalla tekemisellään, mutta kokivat vahvasti, etteivät – 
ainakaan enää – tehneet taidetta muita varten tai muita miel-
lyttääkseen. Muiden kommenteilla ja huomiolla on kuitenkin 
merkitystä omaan tekemiseen, ja tästä kirjoitan enemmän 
luvussa “Mä uskon sen palautteeseen koska se kuvaa ja 
tietää asioista”.


Itsen ilmaisu lähtee itsestä, ja sitä on lähtökohtaisesta vai-
kea tehdä ketään muuta varten tai pakotetusti. Seuraavas-
sa luvussa tutkinkin vapauden merkitystä taiteen tekemi-
selle sekä vapauden ja ohjauksen suhdetta.


Vapaus ja voiko sitä ohjata?

Taiteen ja erityisesti sen tekemisen yllä leijuu erottamaton 
vapauden aave ja haave. Kuten Teemu Mäki taiteen tehtä-
vää pohtivassa esseessään kirjoittaa, taide on kulttuuris-
samme tätä nykyä ennen muuta radikaalisti vapaa alue. 
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(Mäki 2017, 42.) Vapaus on edellytyksenä autonomian tar-
peen tyydyttymiseen, joka taas auttaa yksilöä kokemaan, 
että “hänellä on mahdollisuuksia valita eri asioita elämäs-
sään sekä mahdollisuuksia vaikuttaa päätöksentekoon ja 
omaan tekemiseensä” (Vasalampi 2017, 59). 


Kallio (2005) esittää tekstissään kysymyksen siitä, poikkea-
vatko oppilaiden vapaa-ajallaan tekemät kuvataidetyöt kou-
lutöistä: “Ovatko oppilaat niitä konservatiiveja, jotka haluavat 
tehdä, kuten koulussa on aina tehty, ja töitä, joita siellä kuu-
luu tehdä?” Vaikuttaako koulun kuvataidekulttuuri myös va-
paa-ajalla tehtyyn taiteeseen? (Kallio 2005, 46.) Haastatte-
luaineistoni perusteella vastaan tähän kysymykseen: koulun 
kuvataidekulttuuri ja ympäröivän yhteiskunnan näkemys ni-
menomaan nuorten taideharrastamisesta vaikuttaa siihen, 
millaista tekemistä nuoret pitävät kuvataiteen harrastamise-
na, ja tämän rajat saattavat näyttäytyä konservatiivisina. Kui-
tenkin aineistostani löytyi esimerkkejä siitä, kuinka nuoret 
tekevät myös epäkonservatiiviseksikin määriteltävällä taval-
la taidetta: netissä julkaistavia kuvitettuja jatkotarinoita, graf-
fiteja, nukkejen Instagram-tilejä. Ne vain jäävät – tai jätetään 
– koulujen ja ohjattujen harrastusten maailmassa piiloon. 


Tätä opinnäytetyötä varten tehdyissä haastatteluissa vapaus 
nousi nuorille taiteentekijöille tärkeäksi teemaksi, erityisesti 
tekemisen vapaus suhteessa ohjattuun kuvataiteeseen. Olen-
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naista oli nimenomaan vapaus tekemisen lähtökohtana, ei 
niinkään se, mitä ohjaus estää tekemästä. Tärkeä havainto 
oli myöskin se, että nuoret taiteentekijät pitivät omalle teke-
miselleen tärkeänä ulkoisista tekijöistä riippumatonta vapaut-
ta, mutta tämä tekemisen vapaus ei tarkoittanut päämäärät-
tömyyttä tai löysäilyä: minulle välittyi kaikista haastatelluis-
ta sisäinen kunnianhimo ja kurinalainen sekä kriittinen suh-
tautuminen omaan tekemiseen. Riippumatta siitä, oliko 
haastateltavalla haaveena ura taiteen tekemisen parissa 
(F, P) vai oliko taide haastatteluhetkellä ensisijaisesti rentoa 
ja hauskaa tekemistä (S, J, S2), oli sen oltava jotain, josta 
sai päättää itse. Tekemissäni haastatteluissa ei keskitytty 
syvällisemmin siihen, millaista taidetta haastateltavat tekevät, 
mutta sen perusteella, mitä he tekevät, sanoisin, että ulko-
puolisen silmissä lopputulokseltaan samanlaisia töitä voisi 
periaatteessa syntyä myös ohjatuilla kuvataidetunneilla. Töiden 
tekijöille itselleen omien töiden ja koulutöiden ero oli kuitenkin 
merkittävä, ennen kaikkea vapauden ja tekemisen lähtökoh-
tien perusteella. 


H: nii nii et ne on niinku koulutöitä 

V: ne on koulutöitä ja se on tavallaan just se mikä mul 
erottaa sen niinku vapaa-ajal tekemisen koska sillon voi 
niinku tehä sitä mitä haluu tehä


H: joo


�77



V: ku niinku koulus ja vähän myös kuviksel on aina kuitenki 
joku sellanen tehtävä tai joku muu 

(P)


Haastatteluaineistossa vapauden tunne näyttäytyy taiteel-
lista työskentelyä motivoivana tekijänä. Decin ja Ryanin 
kehittämän (Deci & Ryan 1985, 2000a, 2000b) itseohjautu-
vuusteorian mukaan ihmiset motivoituvat siitä, että he voi-
vat itse päättää tekemisistään (Salmela-Aro & Nurmi 2017, 
14). Vapaus rinnastuu itseohjautuvuusteorian käsitteeseen 
autonomiasta. 


S:n haastattelussa nousi esille se, kuinka ilman ohjausta ta-
pahtuvassa taiteen tekemisessä verrattuna ohjattuun tär-
keätä oli nimenomaan vapaus tehdä tai olla tekemättä. 


H: mitä sä aattelet siit ohjaamisesta tai ohjauksesta 


V: must tuntuu et mä ny nautin siitä [ilman ohjausta tapahtu-
vasta] siks ku se on silleen niinku mun omaa aktiviteettia ja 
silleen et mä saan ite just silleen (?) millon mä teen ja mä en 
haluais et se tuntuu silleen niinkun työltä tai silleen, must se 
on tosi hauskaa että sitä voi tehdä sillon jos haluaa ettei oo pakko


H: joo 
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V: must tuntuu et mä en tykkää mistään et mikään rutiini tulee 
siihen, mulla on ihan riittävästi semmost mun elämässä et 

(S)


V: koska mä jotenki halusin silleen siinä vaihees tai sillee 
mul on muutenki tosi monet tällaset harrastustyyppiset 
jutut et mun on helpompi tehä niit ilman et kukaan ohjaa 
mua siin vaan et mä teen vaan niinku ihan vapaa-ajalla ja 
voin vaikka liikuntaharrastuksetki on sillee jos mä oon ollu 
jossain sillee et pitäs käydä jossain treeneissä mä oon 
käyny tosi huonosti mut sit kavereiden kaa mä meen 
useinki vapaa-ajalla 


H: okei


V: ja sama menee tohon tota taiteen tekemiseen 
(F)


OKM:n koululaiskyselyssä (Berden & Lähdeniemi 2017) sel-
vitettiin myös peruskoululaisten mielipiteitä harrastamisesta. 
Kyselyssä esitettiin kahdeksan väittämää, joihin valittiin vas-
taus kolmesta tarjolla olleesta väittämästä: samaa mieltä, 
ei osaa sanoa, eri mieltä. Eniten samaa mieltä (63 %) oltiin 
väittämästä “Haluaisin käyttää koulun tiloja ja välineitä ka-
vereiden kanssa harrastamiseen myös ilman ohjaajaa”. Kysy-
mys kattaa sekä taiteen ja kulttuurin että liikunnan harras-
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tamisen. Vastauksen perusteella tarvetta ja intoa nuorilla 
olisi nimenomaan omaehtoiseen harrastamiseen. 


Myös seuraavana vuonna (THL 2017) tehdyssä koululaisky-
selyssä yli puolet (56 %) koululaisista haluaisi käyttää koulun 
tiloja ja välineitä harrastamiseen kavereiden kanssa ilman 
ohjaajaa (Berden & Lähdeniemi 2017). 


Ajatuksistani ja ehdotuksistani omatoimisen taiteentekemisen 
tukemiselle esimerkiksi juuri tilojen ja välineiden suhteen 
kerron enemmän luvussa “Yhteenveto ja pohdintaa”.


Varmaa syytä omatoimisen taiteentekemisen tutkimisen vä-
hyydelle en tiedä. Johtuuko virallisten tahojen (esim. THL:n 
kouluterveyskysely, OKM:n valtakunnallinen koululaiskysely, 
Helsingin kaupungin tekemä Taidekasvatuksen Helsinki – 
Lasten ja nuorten taide- ja kulttuurikasvatus) tekemien tut-
kimusten painottuminen ohjattuihin taideharrastuksiin sii-
hen, että näiden tutkimusten tarkoituksena on vaikuttaa 
taide- ja kulttuuritarjontaan ja toimenpiteisiin ja perustella 
niitä? Koetaanko, että omatoiminen taiteen tekeminen on 
kasvatuksen ja toimenpiteiden ulkopuolella, eikö omatoimi-
sella tekemisellä koeta olevan samanlaista yhteiskunnallis-
ta merkitystä? Sitä, mikä tapahtuu instituutioiden ulkopuo-
lella on vaikeampi ohjata? Kuitenkin omatoimisen tekemisen 
merkitys ja toive siitä on näkyvillä myös virallisissa tutkimuk-
sissa, sen kertoo jo OKM:n valtakunnallisen koululaiskyse-
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lyn tulosraportin alaotsikko: Koululaiset toivovat lisää harras-
tetunteja ja omatoimista harrastamista koulupäivän yhteyteen.


Vuoden 2009 Nuorisobarometrissä kysytään nuorten näke-
myksiä siihen, miten nuorten luovuutta voisi parhaiten tukea. 
“Osa vastaajista toteaa, että lähtökohtana pitää olla luovuu-
teen avoimemmin suhtautuminen. Nuoria ei pidä liikaa oh-
jata, vaan heidän pitää saada valita omat harrastuksensa 
ja saada toteuttaa vapaammin ideansa ja valita toteutusta-
pansa.” (Setälä 2009, 52–53.) Vapaasta, ohjaamattomasta 
tekemisestä mainitaan yksittäisissä lauseissa. “Osa vastaa-
jista katsoo, että nuorten luovuutta voisi parhaiten tukea 
kannustamalla, tukemalla ja rohkaisemalla omatoimisuu-
teen, kokeiluun ja harrastuksiin.” (Mt., 52.) 


Porin lastenkulttuurikeskuksen johtaja Päivi Setälän kirjoit-
tamassa kolumnissa “Kukaan ei harrasta valokuvaamista, 
mutta kaikki kuvaavat” esitetään olettamuksia nuorten oma-
ehtoisesta taiteentekemisestä. Kolumni on julkaistu osana 
vuoden 2009 Nuorisobarometria. 


Setälä on havainnut, että “nuorten ja lasten omaehtoisen 
harrastamisen ja kulttuurin merkitystä on erityisesti viime 
aikoina korostettu” (mt.). Setälän mukaan panikoimme, mut-
ta samalla toivomme nuorten tuovan omaa ääntänsä kuulu-
ville (mt.). Panikoinnilla viitataan tässä sosiologi Stanley 
Cohenin tunnetuksi tekemään “moraalipaniikki”-käsittee-
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seen, jolla kuvataan aikuisten suhdetta nuorten tapaan 
käyttää uutta teknologiaa, mediaa ja populaarikulttuuria 
(ks. esim. Cohen 2002, Setälä 2009). 


Setälä kirjoittaa, että “osaltaan ilman ohjausta tapahtuvaa 
harrastustoimintaa arvostetaan, koska sen oletetaan tuovan 
tuoretta verta kulttuurielämään” (Setälä 2009). Tällainen ar-
vostus on lähtöisin aikuisen tarpeista ja toiveista, ja siitä, 
miten nuorten itsensä tekemä taide voisi hyödyttää ympäröi-
vää kulttuurikenttää ja aivan kuin nuorten taide pitäisi olla 
perusteltua hyötynäkökulmalla. 


Toinen näkökulma olisi se, miten nuoret itse arvostavat ilman 
ohjausta tapahtuvaa harrastustoimintaa. Kolumnissaan 
Setälä viittaa Nuorisobarometrin tulokseen, jossa valokuvaus-
ta harrastavista 71 % valokuvaa yksin ja 12 % ohjatusti ryh-
mässä (mt.). 


Näitä lukuja Setälä tulkitsee seuraavalla tavalla: ‘Oletan, että 
valokuvaohjausta ei haluta, sillä “itse kyllä tiedetään mitä ha-
lutaan”’ (mt.). Olettamuksessa on alentuva asenne, eikä se 
haastatteluaineistoni perusteella myöskään pidä paikkaansa. 


Kysyin haastateltaviltani näkemyksiä ohjauksesta. Neljästä 
haastateltavasta kaksi oli käynyt ohjatussa harrastuksessa 
jollain kuvataiteen alueella. Lisäksi kaikilla oli kokemusta kou-
lun kuvataidetunneilla annetusta ohjauksesta. Yksi haasta-
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teltavista (F) oli kokenut saaneensa hyvää ohjausta lukion 
kuvataideopetuksessa. Ohjaus oli ollut “tosi vapaata mut se 
myös neuvo ja niinku vinkkas mut enemmän ehkä työväli-
neiden käytössä”. Toisin sanoen hyväksi ohjaukseksi tunnis-
tettiin ja koettiin koulussa saatu taideopetus, ei niinkään 
siellä saatu taidekasvatus (Kallio 2005, 41) . 
9

Yksi haastateltavista (P) oli huomannut koulussa tai kuva-
taidekoulussa tehtyjen ohjattujen tehtävien auttaneen ym-
märtämään paremmin omaa visuaalista makuaan ja tyyliään. 
Erityisesti niiden annettujen tehtävien suorittaminen, jotka 
eivät tuntuneet miellyttäviltä tai kiinnostavilta olivat niitä, 
jotka auttoivat oman tekemisen vahvistumisessa. Kuvatai-
depainotteisessa peruskoulussa, lukiossa ja taiteen perus-
opetusta antavassa kuvataidekoulussa opiskelusta huolimat-
ta P koki, ettei ollut saanut varsinaista ohjausta “taiteen 
tekemisestä”, tarkoittaen tässä juurikin omaa taidetta. 
Hänen kokemuksensa mukaan kaikki koulussa saatava 

 “Jos taidekasvatus pyrkii ihmisenä kasvamiseen taiteen keinoin 9

ja toisaalta taideopetuksen keskiössä on taiteen tekemisen 
opiskeleminen, on selvää, että taipumus ilmaista itseään 
kuvallisesti kuuluu taideopetukseen. Tarve ilmaista itseään 
perustuu vapaaehtoisuuteen ja kiinnostukseen. Taideopetukseen 
on perinteisesti liitetty myös käsitys lahjakkuudesta. 
Taidekasvattajan on turha vakuutella, ettei lahjakkuutta sinänsä 
vaadita, että taidekasvatus on kaikille oiva menetelmä 
kulttuuriseen ymmärtämiseen, mielikuvien prosessoimiseen, 
keksimiseen ja luovaan ongelmanratkaisuun, jos 
keskustelukumppanille ovat tärkeitä taideopetuksen perinteiset 
tavoitteet.” (Kallio, 2005, 41.)
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kommentointi, kritiikki ja ohjaus liittyi kulloinkin käynnissä 
olleen kurssin tehtäviin. 


Huomattavaa on, että kaikissa näissä oppilaitoksissa teh-
dään myös töitä, joiden suunnitteluun ja toteutukseen oppi-
laat itse vaikuttavat. Esimerkiksi taiteen perusopetuksen 
laajaa oppimäärää tarjoavassa kuvataidekouluissa voi teh-
dä päättötyön, jonka aiheen ja tekotavan oppilas päättää 
itse ja joka toteutetaan itsenäisesti mutta kuitenkin opetta-
jan ohjauksessa (esim. OPH 2002, 16). 


Päättötyön tekemisen yhtenä tavoitteena lienee oppilaan 
oman taiteellisen työskentelyn vahvistaminen, mutta P:n 
haastattelun perusteella on huomattava, että vaikka nuori 
tekisi oppilaitoksessa opettajan mielestä vapaan ja omaehtoi-
sen työn, on se joka tapauksessa myös koulutyö, aikaan ja 
paikkaan sidottu suoritus, josta saa sen suoritettuaan suo-
ritusmerkinnän. Toisin sanoen kuviksessa (sekä koulussa 
että harrastuksessa) suoritetaan tehtäviä ja harjoituksia, mut-
ta taidetta tehdään itse, omista lähtökohdista, vapaasti.


V: -- mut ei meil oikeestaan koulus koskaan oo ollu sellast oh-
jausta niinku jostain taiteen tekemisestä et se on ain sitä et on 
joku kurssi ja sit on sen kurssin kritiikki jos kommentoidaan 
niinku niitä töitä


H: nii nii et ne on niinku koulutöitä
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V: ne on koulutöitä ja se on tavallaan just se mikä mul erottaa 
sen niinku vapaa-ajal tekemisen koska sillon voi niinku tehä 
sitä mitä haluu tehä


H: joo


V: ku niinku koulus ja vähän myös kuviksel on aina kuitenki 
joku sellanen tehtävä tai joku muu 


V: --Niin tietysti seki et sais palautetta niist omist töistä mut sit 
mä en taas tiiä onks sellanen opettaja - oppilasjuttu niinku 
paras tapa, koska siin on kuitenki sit aina se jotkut jonkun kurs-
sin tavotteet koulussa, et sit taas niinku jos ois vaik tuttuja jot-
ka tekee taidetta ni siit sais tavallaan sellasen vertaisnäkökulman

(P)


Kuvataidekoulun toimintaan osallistuva S2 teki selväksi omal-
la ajalla ja ohjatussa harrastuksessa tehdyn taiteen eron:


H: joo. Koetsä et sä teet niinkun koulussa ja kuviskoulussa 
yhtälailla taidetta ku mitä sä teet iteksesi?


V: En. [painokkaasti] (S2)


Tästä huolimatta S2 suhtautui pääasiassa positiivisesti kuva-
taidekoulussa harrastamiseen ja siellä saamaansa ohjauk-
seen. Hän koki saavansa siellä hyvät raamit omalle tekemi-
selleen. Ehkä selkeä ymmärrys siitä, mikä on hänen omaa 
tekemistään sekä aktiivinen oma taiteentekeminen ohjauk-
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sen ulkopuolella auttoi häntä saamaan iloa ja hyötyä ohjauk-
sesta.


H: -- Mitä sä ajattelet siitä niinku ohjauksesta mitä sä saat 
vaik kuviskoulussa tai


V: ää se on ihan hyvä koska muuten.. siis mä tykkään tehä 
ite ja mä tykkään keksii, et mitä mä teen ja näin, mut se on 
ihan hyvä, et on niinku jotkut et tee suunnilleen tällasta, 
kosk muuten mun ajatukset lähtee ihan johonki liian isoon 
tai sit niinku liian pieneen et sit se ei oo niin hyvä ku mä 
voisin tehä

(S2)


Koulun kuvistunti tai ohjattu harrastus on saattanut tukea 
nuoren oman taiteen tekemisen alkua, tutustuttanut muihin 
samanhenkisiin nuoriin sekä auttanut ymmärtämään sitä, 
mitä nuori ei halua omassa taiteessaan tehdä. Taiteen teke-
minen oli lähes kaikilla haastattelemillani nuorilla yksisuun-
taisessa suhteessa ohjattuun kuvikseen: ohjauksesta voi 
ottaa apua tai tukea omaan tekemiseen, mutta omaksi koet-
tu tekeminen ei suuntaudu ohjattuun kuvikseen. Muista 
haastateltavista poikkeavalla tavalla ohjaukseen suhtautui 
S2. Hän kertoi tekevänsä ohjatussa kuviksessa paljon omiin 
projekteihinsa (tarina, piirustuskirja) liittyviä töitä. Hän sanoi 
tekevänsä niitä silloinkin, kun ne eivät liittyneet annettuihin 
aiheisiin tai tehtäviin. 
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Haastateltavista S painotti oman taiteentekemisen eroavan 
ohjatusta siinä, että oman tekemisen tapa ja aika olivat riip-
pumattomia muista ihmisistä tai tahoista. Haastatteluhetkellä 
S ei osallistunut ohjattuun taiteen tekemiseen lukion kuva-
taideopetusta lukuunottamatta. S:lle taiteen tekemisestä 
saatava ilo ajoi tärkeydessään mahdollisen ohjauksessa 
saatavan opin ohi, eikä hän halunnut riskeerata tätä iloa 
ohjauksesta mahdollisesti saatavalle hyödylle.


H: tai semmoseen et sä menisit niinku nytte harrastamaan 
jonnekin tai kävis jollain kursseil tai 


V: Kyl mä oon harkinnu sitä että ku mä haluaisin oppia lisää 
sitten musta tuntuu että se saattais viedä sen ilon multa. 

(S)


Kallio (2005) kirjoittaa koulun kuvataidetunneista, että opetta-
jalla on “työtään ja tuntejaan suunnitellessa jonkinlainen kä-
sitys siitä, mitä asioita oppilas voisi aiheen puitteissa käsi-
tellä. Opettajan mielikuvien varaan rakennetut teemat voivat 
olla ylhäältä annettuja ja oppilaalle vieraita.” (Kallio 2005, 
36.) Haastatteluissani nousi esille nimenomaan ohjauksen 
ylhäältä suuntautumisen ongelmallisuus ja täten nuoren 
autonomian tunnetta ja innostusta vähentävä vaikutus, tai 
ainakin pelko siitä. 
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Osa haastateltavista osallistui tai oli osallistunut vapaa-ajalla 
tapahtuvaan kuvataideohjaukseen tai -opetukseen ja osa 
haastateltavista ei ollut tällaiseen osallistunut. Jälkimmäisten 
näkemykset ohjattuun harrastukseen osallistumisesta perus-
tuivatkin lähinnä omiin kokemuksiin koulun kuvataidetun-
neista tai muulta tarttuneisiin oletuksiin. Myös ohjattuihin 
harrastuksiin osallistuneet puhuivat ylhäältä tulevat ohjauksen 
rajoittavuudesta, mutta olivat kehittäneet erilaisia strategioita 
niiden kanssa toimimiselle. Esimerkiksi P oli ymmärtänyt 
näiden epämieluisten tehtävien valossa paremmin sitä, mikä 
on hänelle ominaista ja mieluisaa tekemistä:


V: nii, on niinku löytäny sen mist jutuist tykkää visuaalisesti ja 
mist taas ei, et just silleen ku koulussa ja myös kuviksel on 
joutunu välil tekee sellasii juttui mist ei niinku yhtään tykkää 
tai niinku mitkä ei silleen visuaalisesti miellytä mua, niin sit 
tavallaan on niinku ehk vahvistunu se et mitä haluu tehä 

(P)


Kallio väittää peruskoulussa tapahtuvaa kuvataideopetusta 
kyseenalaistavassa artikkelissaan “Kuvataidekasvatuksen 
lyhyt kuolema” (Kallio 2005), että muuallakin kuin peruskoulu-
opetuksessa kuvia tekevät visuaalisesti ajattelevat nuoret ko-
kevat kuvataideopetuksen olevan “mieluisaa, lähes minkä-
laisena tahansa” (mt., 37). Vastakkaisen näkemyksen tälle 
esitti haastateltavistani F, jonka mielestä ala-asteella kuva-
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taide oli hänelle “inhokkiaine, koska se oli silleen et tässä 
on tämä kuva piirtäkää tämä sama kuva, ei ollu mitään niinku 
vapautta joka mun mielest se oli tosi tylsää.” Haastatelluis-
ta myös S2:lla oli samantyyppinen kokemus ala-asteen 
kuvataidetunneista. 


Ala-asteaikoinaan F kävi ohjatuilla sarjakuvatunneilla. Ylä-
asteella ja lukiossa F ei enää osallistunut koulun ulkopuoli-
seen ohjaukseen, mutta koulun kuvataidetunnit taas olivat 
F:lle mieluisia, sillä hän koki opetuksen ala-astetta vapaam-
pana: “kuvisopettajat oli tosi silleen et tehkää täntyyppistä 
tai täntyylistä mut ei niinku et pitää olla tämä.” F:n mielestä 
tällainen asenne ja opetustapa oli hyvä ja “tosi tärkeetä luo-
vassa opetuksessa”. Toisin sanoen, vaikka lapsi tai nuori 
olisi suuntautunut kuvalliseen tekemiseen, se ei automaat-
tisesti tarkoita viihtymistä koulun kuvataideopetuksessa. 


Haastatteluissa nousi esille myös oppilaan ja opettajan kemi-
oiden toimimisen merkitys. S kertoi omatoimisen taiteen 
tekemisen alkaneen koulun kuvataidetunnilla tehdyn maa-
laustehtävän johdosta. S myös kertoi edelleen pitävän pe-
ruskoulun kuvataideopettajaansa esikuvanaan, vaikka ei 
ollut enää hänen oppilaana. S kertoi pitävänsä entistä ku-
vataideopettajaansa erityisen kärsivällisenä ja mukavana 
henkilönä, jonka kanssa hän tuli hyvin toimeen. S myös 
koki, että hänellä ja entisellä opettajallaan oli samanlainen 
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maku ja ymmärrys taiteeseen. Tämän tunteen tulkitsen 
kasvattaneen S:n kokemusta yhteenkuuluvuudesta taitee-
seen liittyen ja näin vahvistaneen sisäistä motivaatiota.


Haastatteluissa nousseet näkemykset innostavasta ja innos-
tusta vähentävästä kuvataideohjauksesta sopivat itseohjau-
tuvuusteorian ajatukseen autonomian tunteesta ja sen vai-
kutuksesta sisäiseen motivaatioon. Vapauden merkityksen 
tärkeyden huomioiva ohjaus ja taidekasvatus voi siis tukea 
nuorten autonomiaa ja tuoda innostusta suuntaavalla ja fo-
kusoivalla tavalla rajoja tekemiselle. Autonomian tunne omaan 
tekemiseen tekee siitä myös enemmän omaa. Kuten Siivonen, 
Kotilainen ja Suoninen kirjoittavat Myrsky-hankkeen rapor-
tissa: 


“Jos pedagoginen prosessi on luonteeltaan autoritaarinen, 
valta on ohjaavalla auktoriteetilla. Silloin tämän vallan alle 
asetettujen nuorten oma sosiokulttuurinen määrittelyvalta 
kaventuu ja heidän itsenäinen, omiin tunteisiin ja itseyteen 
perustuva identikaation prosessinsa heikkenee. He eivät 
koe toimintaa vahvasti omakseen, eikä heidän osallisuu-
tensa ympäröivässä yhteisössä pääse vahvistumaan.”

(Siivonen & Kotilainen & Suoninen 2011, 159.)


Vapauden teema tuli haastatteluissani esille myös nuorten 
ajankäyttöön liittyen ja taiteen vaatiman aikatauluttamatto-
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man ajan tärkeydessä. Seuraavassa luvussa käsittelen näitä 
teemoja ja tylsyyden sekä tyhjän ajan merkityksellisyyttä.


“Vaikka päivä breikkii ja kato mitä sun aivot keksii”
– tylsyyden ja tyhjän ajan merkityksellisyydestä

Historiallisesti taidetta on valjastettu sekä taloudellisen 
hyödyn tuottajaksi tai vallan välineeksi että vallan 
kumoamisen ja tabujen paljastamisen apukeinona 
(Pohjakallio 2005, 36). Yhteiskunnallisessa kontekstissa 
nuorten taiteentekemistä katsotaan usein taiteen ja sen 
tekemisen välinearvon ja sitä kautta saatavan hyödyn 
kautta. Kuitenkin vapaan, aikatauluttamattoman ajan ja 
suoranaisen tylsyyden merkitys taiteen tekemisen mahdol-
listajana sekä innostusta ja ideoita herättävänä tekijänä 
nousi esille haastatteluissa. J kertoi tehneensä enemmän 
taidetta sellaisina hetkinä, kun hänen elämässään on ollut 
“liikaa aikaa”. Hän käytti ilmaisua “liikaa aikaa” humoristi-
sessa mielessä, mutta viittasi sillä juurikin tylsyyteen ja 
kiireettömyyteen, mutta samalla tulkitsin myös niin, että 
tylsyys ja kiireettömyys koetaan epätehokkaana ja ei-tavoi-
teltavana tilana. 


H: Millases tai muistatsä et sellast tilannetta et sul on ollu 
sillee et sä oot tehny tosi paljon tai niinku enemmän ku 
nytte nii-
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V: joo! 


H: niin millasii millast, miksi sä oot sillon tehny enemmän 
kuin nyt vaikka


V: on ollu liikaa aikaa [naurahtaa]

(J)


S oli huomannut, että toimettomat, tylsät hetket saattoivat 
olla juuri niitä hetkiä, jolloin syntyi uusia ideoita ja innostusta 
taiteen tekemiseen. S kertoi myös toisinaan tietoisesti hakeu-
tuvansa tylsyyteen esimerkiksi lähtemällä koiran kanssa 
ulos ja jättämällä puhelimen kotiin. Taiteen tekemiseen ja 
luovuuteen liittyvä “tyhjän ajan” tarve on ristiriidassa “mielek-
kään tekemisen” ja aktiivisuuden arvostettavuuden ajatuk-
sen kanssa. 


H: joo. Ootsä huomannu et mikä sua niinku auttaa siinä et 
tulee innostuminen tai auttaa innostumaan?


V: ää, mul on paljon niinku musiikki, esimerkiks, koska 
niinku mul tulee musiikist paljon tunnelmii, tulee semmonen 
et tän mä haluun jotenki niinku saattaa silleen niinku esille 
tai niinku tän tunteen. -- se on myöskin usein vaan ihan 
niinku tylsyydestä, sit mun aivot alkaa vetää jotain voltteja 
ja sit on silleen et nyt sä voisit tehä tällasen ja tällasen ja 
tällasta. 
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H: joo. Hakeudutsä jotenki joskus niinku tietosesti 
semmoseen tylsyyteen?


V: ää, kyl mä joskus, se on silleen niinku että okei, nyt ei oo 
et tekis mitään, et ehkä sä voisit keksii jotain vaikka päivä 
breikkii ja kato mitä sun aivot keksii 


H: joo. Onkse helppoo vai vaikeet, tylsistyä? No tai siis 
ottaa semmonen aika?


V: öö, on se vähän haastavaa sillon tällön, varsinki löytää 
sitä aikaa vaan sille niinku ajatella


H: joo. Onks sul jotain semmosii, tai onks se niinku lähinnä 
se et sit sä haluut sen oman ajan kotona vai meetsä jonneki 
muualle tai hakeudutsä johonki paikkoihin tai tilanteisiin?


V: ääm se on yleensä ihan silleen vaan kotona tai sit on 
joskus mä meen vaan koiran kaa kävelylle ja sitten vaan 
niinku kännykkä pois ja voi katsella ympärilleen ja koittaa 
keksii jotain tai sitten mä niinku joskus ihan mun omissa 
valokuvissa mä niinku katon niit läpi ja katon jos mä voin 
löytää niistä jotain 

(S)


S:n haastattelussa ei käynyt ilmi, oliko hän tietoinen jouti-
laisuuden ja kävelyn luovuutta herättelevästä perinteestä: 
“Kuten itse joutilaisuudellakin,  on paradoksaali-
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nen merkitys. Bisnesmiehestä hidas kävely saattaa vaikut-
taa ajan haaskaukselta, mutta luovalla sielulle se on hedel-
mällistä toimeliaisuutta, sillä juuri vaellellessaan  ajat-
telee ja saa ideoita.” (Hodgkinson 2006, 131.) 


S2 oli havainnut tarvitsevansa paljon “hakeutumisaikaa” pa-
lautuakseen esimerkiksi koulupäivästä ja pystyäkseen teke-
mään taidetta. Ajan ja sen tarpeen suhteellisuus näkyi S2:n 
vastauksissa, sillä hakeutumisajan tarve riippui tahdista elä-
mässä. Taiteen tekemiseen orientoituminen vaatii tyhjää, 
aikatauluttamatonta aikaa.


V: mut mä tarviin niin paljon niinku hakeutumisaikaa vaan, 
vaik mä oon niinku koulus yhen tunnin ni mä tarviin jotain 
kaks tuntii hakeutumisaikaa siitä ennen ku mä pystyn 
tekeen mitään, mut jos mä saan tehä asioit mun omaan 
tahtiin, niin sit mä en tarvii yhtä paljon sitä hakeutumisaikaa 
- se ei tunnu siltä et kaikki tulee sillain painavasti päälle ja 
näin


H: joo, okei


V: mut niinku sit mul on oikeestiki enemmän aikaa et mä en 
vaan makaa sängys tekemättä mitään, mä voin makaa 
sängys ja olla silleen okei nyt mä teen jotain ja sit mä teen 
jotain 

(S2)
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Ulkopuolisen silmiin vetelehtimiseltä vaikuttava toiminta (var-
sinkin nuorten ihmisten!) ja päämäärätön haahuilu tuntuu 
nykymaailmassa olevan epäilyttävää toimintaa. Kuten Tom 
Hodgkinson kirjassaan “Joutilaisuuden ylistys” (2006) kir-
joittaa, kuinka päämäärätön kävely kävelyn itsensä vuoksi 
herättää huomiota ja on epäilyttävää ja kuinka syytös “asiat-
tomasta oleskelusta” on kiteytys “viranomaisten luontaises-
ta epäluulosta lorvailijaa kohtaan”. Aivan kuin se, joka “ei 
tee mitään ilman muuta hautoo ilkitöitä, kun tosiasiassa juu-
ri mikään ei voi olla harmittomampaa kuin lähtö kävelylle”   
(Hodgkinson, 135.). Toisaalta Hodgkinson kuitenkin kirjoit-
taa, kuinka päämäärätön kuljeskelu onkin vallankumouksel-
lista: se ot-taa kantaa “porvarillisia arvoja, päämäärätietois-
ta elämää, kiireisyyttä, tohinaa, raatamista ja ikävyyttä vas-
taan” ja on luovalla hengelle työtä ja leikkiä tasapainotta-
vaa (mt., 135).


 
kirjoittaa luovaa laiskuutta käsittelevässä teoksessaan omiin 
esimerkkeihin ja erityisesti työelämää sekä luovuutta 
käsitteleviin tutkimuksiin viitaten kuinka “elinkelpoiset uudet 
ajatukset kaipaavat syntyäkseen aikaa, hidasta aikaa” ja 
aikaa pysähtyä (Hakala 2013, 231–233).


Taiteen tekeminen ja varsinkin edellisessä luvussa käsittele-
mäni itseilmaisu perustuu havainnoille – olivatpa havainnot 
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sitten itsestä, ympäristöstä, tekeillä olevasta teoksesta tai 
jostakin muusta. Havaintojen tekeminen taas puolestaan 
vaatii kiireetöntä aikaa: kiireetön ehtii tehdä tarkkoja havain-
toja joita kiireinen puolestaan ei näe (mt., 234).


Havainnoista päästään ideoihin, ja seuraavassa alaluvussa 
pohdin sitä, mikä innostaa ja motivoi myös toteuttamaan 
nämä ideat.


Oli ideoita tai ei, tehdään silti

Innostuminen, motivaatio ja taiteen tekemisen syyt kietou-
tuvat toisiinsa. Kysyin haastatteluissa “Miksi teet taidetta?” 
-kysymyksen lisäksi myös innostumisesta sekä siitä, koki-
vatko he olevansa motivoituneita. Tässä alaluvussa tutkin 
innostumista ja motivoitumista omatoimiseen taiteenteke-
miseen ja miten se ilmenee haastatteluissa.


Mielenkiintoinen huomio on, että mahdollinen motivaation 
puuttuminen ei tarkoittanut sitä, etteivätkö haastateltavat kui-
tenkin olisi tehneet taidetta. Esimerkiksi F kertoi kokemuksen 
motivaation puutteesta motivoivan häntä taiteen tekemiseen:


V: musta tuntuu et yks mikä on ollu mulle usein tosi iso 
motivaattori on se et mä oon huomannu et okei nyt mä en 
oo ollu motivoitunu niin nyt sit nyt sitte tehään silleen vähän 
niinku pakottaa ittensä ja sit emmä tiiä mikä siin et ei oo 
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motivoitunu, jotenki ei sanotaan vaik et ei oo idiksii tai ei 
niinku jotenki. 

(F)


Myös S2 kertoi tekevänsä taidetta myös silloin, kun hänellä 
ei oman kokemuksensa mukaan ollut motivaatiota. 


H: mikä sua niinku sit motivoi kuitenki tekemään vaik sust ei 
toisaalt tuntuu--


V: mä en oo ihan varma


H: --et et oo motivoitunu mut sit sä kuitenki teet


V: mä en oo ihan varma oikestaan, et joskus mä oon vaan 
sillai et no okei nyt, nyt mä teen tän, nyt mä haluun piirtää 
tän ja joskus mä vaan avaan sivun, otan kynän esiin ja 
annan sen olla kunnes mul on joku idea ja sit joskus mul 
tulee ideoit sillai et mul ei oo sillon mahdollisuut piirtää ni 
mä kirjotan niitki alas


H: joo


V: et sit mul joskus ei oo motivaatiota ni mä voin piirtää niit 
asioita kosk mä tiiän et jos mä en piirrä tosi pitkään aikaan 
ni tulee oleen tosi vaikee alkaa piirtää taas (S2)


Taiteen tekemisen ylläpitäminen sinnikkäästi siitäkin huoli-
matta, että aina ei jaksaisi tai innostaisi osoittaa sisäisen 
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motivaation vahvuutta ja näyttäytyy myös sitä ylläpitävänä 
tekijänä. Tätä voi kutsua pitkäjänteiseksi tekemiseksi.


V: no tota öö se on aina vaikee selittää sillai mist mun inspi-
raatio tulee ja miks mä haluun piirtää ku se vaan tapahtuu, 
mä oon piirtäny niin kauan ni se ei oo sillai et aa nyt mä piirrän 
vaan se on vaan sillain et okei nyt mä piirrän, nyt nyt tää ta-
pahtuu, se on vaan niinku toinen asia joka nyt tapahtuu -- se 
on niinku sen verran luonnollinen osa, et jos ihminen kysyy, 
mist sun inspiraatio tulee tai miten sä saat niinku aikaa niin 
sit mä oon sillai et en mä tiedä, se vaan tapahtuu [nauraa] 

(S2)


Tulkitsen, että sekä F:n että S2:n tapauksessa taiteen tekemi-
nen oli haastatteluhetkellä jo niin kiinteä osa heidän identi-
teettiään ja olemistaan, että hetkellinen motivaation puuttu-
minen ei saanut heitä kyseenalaistamaan taiteen tekemisen 
mielekkyyttä.


Kuten F:n vastauksessa, motivaation puute saattaa jopa 
olla yksi tekijä, joka innostaa tekemään. S2:lle tilannemoti-
vaation puuttumista vahvempi vaikuttaja taiteen tekemiseen 
oli aikaisempi kokemus siitä, että tauon pitäminen tekemi-
sessä tekee kynään tarttumisesta vaikeampaa. Haastattelu-
vastausten perusteella tulkitsen myös, että haastatelluille 
nuorille sanassa motivaatio on kysymys hetkellisestä, aikaan 
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sidotusta tilanteesta ja olotilasta, ei niinkään kaiken teke-
misen pohjalla olevana perustana. 


Motivaatioteoriassa puhutaan tilannemotivaatiosta erotuk-
sena yleismotivaatiosta. Yleismotivaatio voidaan määritellä 
lyhyesti asenteeksi (Peltonen & Ruohotie 1992, 17). Yleis-
motivaatiolle alisteinen tilannemotivaatio taas kuvaa toimin-
taan kohdistuvaa sisäisten ja ulkoisten ärsykkeiden virittä-
mää hetkellistä intoa (mt.). (Kuva 2.) Muutokset tilannemo-
tivaatiossa eivät välttämättä aiheuta muutoksia asenteessa 
(mt.). Haastateltujen yleismotivaatio eli asenne taiteen teke-
miseen oli jo sen verran pysyvä, että tilannemotivaation 
muuttuminen esimerkiksi koulukiireiden vuoksi ei vaikutta-
nut siihen.


�99

Kuva 2. Yleismotivaatio, eli asenne, on kuin peruskallio: suhteelli-
sen pysyvä ja vakaa alusta, jonka päällä maa-ainekseen verrat-
tavissa olevan tilannemotivaation määrä ja laatu vaihtelee.



S:n vastauksessa ilmeni, että hän motivoitui tekemään tai-
detta purkaakseen stressiä. Toisaalta tämä saattoi myös 
lisätä stressiä, sillä maalaamiseen käytetty aika oli pois esi-
merkiksi koulutyöskentelystä, joiden kasaantuminen itses-
sään lisäsi stressiä. Lisäksi S:n vastauksessa ilmeni sinnik-
kyys, eli se, että jatkaa työskentelyä vaikka tuntuisikin siltä, 
että työ ei suju. Aina sinnikkyyttä ei kuitenkaan ollut ja työs-
kentely keskeytyi, jolloin uudelleen aloittamiselle täytyi vain 
antaa aikaa.


H: okei. Tota, ää, silloin kun sä, silloin ku sä oot ollu niinku 
tai semmosen ajanjakson tai koet et sä oot ollu tosi 
motivoitunu nii osaat sä sanoo et mikä siihen on niinku 
vaikuttanu


V: emmä oikeen tiiä, se on varmaan, sillon mä maalaan 
kaikist eniten ku mä oon niinkun tosi stressaantunu tai 
semmonen, se on varmaan silleen just kaikist vaikeimpina 
aikoina sillon mä maalaan kaikista eniten. Joka myöskin 
vähän silleen niinkun johtaa siihen et mul ei oo aikaa tehä 
mitään muuta ku kaikki mitä mä teen on maalaan ja mä oon 
stressaantunu ku mul ei oo yhtään aikaa ja mä oon 
stressaantun ja mä maalaan. Vähän tommonen niinku 
ympyrä mis mennään. 

H: Tota. Onks sul sit joskus et sä koet et sä et oo 
motivoitunu niin ööhm mikä sit auttais motivoitumaan?
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V: siis mul on kyl aika paljonki semmosii ja sit niinku et aah, 
ei täs ollukaan mitään ehkä mä lopetan tän.. Siin on ainut 
varmaan se aika ja kuitenki löytää uusii juttui mitä haluu 
yrittää silleen et okei ehkä mä annan viel yhen yrityksen. 

(S)


F kertoi myös, että kaverien tekemä taide motivoi häntä it-
seäänkin tekemään taidetta:


V: --- Mua myös motivoi tosi paljon et jos niinku vaik joku 
mun kaveri tekee jotain, se silleen saa vaikka huomiota tai 
sillee näkyvyyttä ja siit pidetään nii sit mun mielest se on 
semmonen et okei voisin iteki tuoda tätä asiaa esille tai tätä 
(F)


Salmela-Aron (2018) kouluinnostusta ja -uupumista käsitte-
levässä tekstissä kerrotaan, että tunteet liittyvät vahvasti 
oppimisen ja innostuksen syntymisessä. Esimerkiksi oppi-
mismotivaatiota tutkittaessa on huomattu, että energisyys, 
onnistuminen ja aktiivisuus edistävät optimaalisen oppimis-
kokemuksen syntymistä. Kyllästymisen ja hämmennyksen 
tunteet taas estävät sen syntymistä. Kiihdyttävien tunteiden 
on huomattu pieninä määrinä lisäävän positiivisia oppimis-
kokemuksia, kun taas voimakas ahdistus tai stressi hanka-
loittavat niitä (mt.). Haastattelussa S2 kertoi, kuinka oli huo-
mannut oppimisen halun yhteyden innostumiseen:
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H: osaat sä sanoo, et mitkä on auttanu siihen et sul on ollu 
semmonen innostunut vaihe?


V: no siis.. Joko se, et mä oon halunnu oppii jotain niinku 
esim anatomias sillai et miten, miten mä piirrän käsiä 
esimerkiks

(S2)


Motivaatiota ja innostusta lisäävien tekijöiden lisäksi keskus-
telin haastateltavien kanssa innostusta ja tekemistä vähen-
tävistä asioista. Näitä käsittelen seuraavassa alaluvussa.


“Vanha kunnon art block”, maalliset ongelmat ja muut 
haasteet 

Kysyin haastatteluissa myös haasteista, joita nuoret olivat 
kohdanneet taiteen tekemiseen liittyen. Helpoimmin sanal-
listettavia – ja myöskin ratkaistavissa olevia – ongelmia olivat 
F:n ilmausta lainaten “maalliset ongelmat” eli välineisiin tar-
vittavan rahan puute, tekniikkaan liittyvät pulmat (kuten esi-
merkiksi ihonvärin sekoittaminen, kuvien ja videoiden käsit-
telyyn käytettyjen ohjelmien käyttö) ja taitojen oppimiseen 
liittyvät hankaluudet. 


Ratkaisuksi näihin haastateltavilla oli rahan säästäminen tai 
pyytäminen välineisiin (F, S, S2) jo olemassa olevilla väli-
neillä pärjääminen (S) sekä googlettaminen ja YouTube-
videoiden katsominen (F, S).
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V: joo, mä oon yrittäny kasvoja maalata, ja mä oon 
huomannu, et mä en oo kauheen hyvä siinä, et ainakaan 
jos on niinku jos on jotain abstraktii se saattaa mennä mut 
semmonen niinku ihonväri on tosi hankalaa


--


V: et mä opin varmaan parhaiten silleen et mä silleen ns 
matkin muitten töitä et mä katon mitä muut on tehny et uu 
mä haluun tehä jotain samantyylistä, ite koittaa just silleen 
tehä samantyylistä ja et se on paljon semmost vaan et 
silleen vaan niinku että tekee paljon virheitä ja oppii siitä 

(S)


Kaikilla haastattelemillani nuorilla koulu tai työ, eli muu kuin 
taiteeseen liittyvä tekeminen, vei pääosan käytettävissä 
olevasta ajasta. Kokemus ajan puutteesta oli siis merkittä-
vä taiteen tekemistä vähentävä seikka. Kellolla mitattavan 
ajan vähyys yhdistettynä taiteen tekemiseen liittyvään tyh-
jän ajan tarpeeseen (ks. luku “Vaikka päivä breikkii ja kato 
mitä sun aivot keksii”– tylsyyden ja tyhjän ajan merkityk-
sellisyydestä) oli haastatelluille todellinen haaste. Ajan puute 
vaikutti negatiivisesti taiteen tekemiseen sekä konkreetti-
sesti että innostusta vähentämällä, kuten esimerkiksi P 
asiasta kertoi:
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H: totaa, mikä sitten vähentää innostusta tai ootsä huomannu 
et niinku mitkä tekijät vaikuttaa siihen et ei innosta tai ei 
motivoi


V. no just ajan puute

(P)


Paras keino ajan saamiseksi taiteelle oli S:n mukaan priori-
sointi:


V: -- Ja sitten ajan kanssa on silleen et koettaa sitte löytää 
aikaa, tai sitten jos ei ni jos ei löydy niin sitten pitää vähän 
oppii priorisoimaan se okei kumpi on nyt tärkeempi, se et 
mä saan tän maalauksen valmiiks vai se että mä pääsen 
koulussa läpi. Että se on vähän silleen pitää priorisoida.

(S)


S2 oli ratkaissut priorisoinnin pidentämällä lukionsuoritus-
suunnitelmansa nelivuotiseksi. Priorisointi liittyy suoraan 
arvovalintoihin, joten priorisoidessaan taiteen tekemisen 
tulee sen tärkeys omassa arvomaailmassa vahvemmaksi. 
Rautalangasta väännettynä: ajan raivaaminen kalenterista 
taiteen tekemiselle lisää sitoutumista siihen. Näin ei ole pel-
kästään siksi, että silloin pystyy tekemään taidetta enemmän, 
vaan myös siksi, että on tehnyt omiin arvojaan vahvistavan 
valinnan. 
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Toisaalta ongelmia ei koettu ainoastaan huonona asiana, 
esimerkiksi S oli huomannut virheiden tekemisen myös li-
säävän tekemistä:


V: must tuntuu et varmaan eniten kannustusta mä saan 
mun omista mokista tommonen et okei nyt toi meni vähän 
persiilleen et nyt kokeillaan uudestaan ja tehään sit parempi


H: joo


V: se ei tuu niin paljon ulkopuolelta vaan ihan silleen

(S) 


Muista haasteista mainittiin ideoiden puuttuminen ja “vanha 
kunnon art block et joskus mä en vaan niinku pysty piirtään” 
(S2). Ideoiden puuttumiseen haastateltavat suhtautuivat 
vaihtelevasti. J kertoi, että ideoiden puute oli kyllä suuri 
tekemistä vähentävä ongelma, ja suhtautui asiaan niin, että 
ideoita tulee myöhemmin. Toiset haastateltavat eivät suh-
tautuneet yhtä huolettomasti ideajumeihin, ja olivatkin kehit-
täneet tapoja toimia joko estääkseen ideapulaa tai toimiak-
seen sellaisen sattuessa. Näitä käsittelin edellä luvussa “Oli 
ideoita tai ei, tehdään silti”.


V: ei nyt oikeestaan muuta, tai sit se ettei oo mitään ideaa 
mitä tekis niin seki on kyl ongelma sinällään [naurahtaa] 
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H: joo. Entä tota (.) mitäs sä sit teet jos sulla on sellanen 
ongelma? 


V: sit mä vaan annan olla


H: joo


V: mä aattelen et tulee parempia tilan(teita)

(J)


Myös mielialat vaikuttivat tekemiseen. Yksi haastateltavis-
ta kertoi masennuksen lamauttavan taiteen tekemistä:


V: jos mä [teen taidetta] tosi paljon, ni se siis tarkottaa vaan 
sitä, et mul ei o kauheesti ollu sellasii masennuskohtauksii 
jolloin mä en oo vaan pystyny tekeen mitään 


Haastatteluista nousi esille hyvin erityyppisiä taiteen teke-
mistä vaikeuttavia tai hidastavia tekijöitä, materiaalien vä-
hyydestä mielenterveyteen. Osaan haasteista haastateltavat 
olivat löytäneet ratkaisuja, osaan eivät. Haasteiden ylittämi-
nen vaikutti yleisesti omaa tekemistä vahvistaen, kun taas 
ylitsepääsemättömät haasteet erityisesti ideoiden puuttumi-
sen suhteen tuntuivat vähentävän tekemistä ja taiteen teke-
misen merkitystä elämässä. 


Nuorten elämän fyysiset ja sosiaaliset puitteet voivat sekä 
vähentää että tukea taiteen tekemistä. Seuraavissa luvuissa 
pääpaino on näissä puitteissa, niiden ilmenemisessä haas-
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tatteluissa ja lähdekirjallisuudessa sekä näiden puitteiden 
suomissa mahdollisuuksissa.


Himas, bussis ja kummitädin kanssa

Tässä luvussa käsittelen sitä, missä ja keiden kanssa haas-
tattelemani nuoret kertovat tekevänsä taidetta. Pohdin, 
miltä vastaukset näyttävät kuvataideopetuksen ja taiteen 
tekemisen kontekstissa. 


Haastateltujen nuorten yleisin vastaus siihen, missä ja ke-
nen kanssa he omaa taidettaan tekevät oli yksin ja kotona. 


V: himassa ihan käytännös pelkästään ja mä käyn myös 
maalaa välillä graffiteja ää nii sit niitä mä nyt en tee himassa 
mut sit jos mä teen tauluja ne on käytännössä sataprosent-
tisesti himassa tehtyjä

(F)


Lisäksi erityisesti valokuvausta tehtiin kodin ulkopuolella ja 
myös kavereiden kanssa. Kaikki haastatellut kertoivat teke-
vänsä taidetta pääasiassa yksin eikä niinkään yhteistyössä, 
mutta kylläkin itsenäisesti muiden kanssa: esimerkiksi F teki 
graffiteja, joiden värittämisessä kaverit toisinaan auttoivat. 
Yhdessä tapahtuva valokuvaaminenkin tapahtui haastatel-
luilla niin, että kukin teki omia töitään, mutta olivat esimer-
kiksi malleina toisilleen tai menivät yhdessä kuvaamaan. 
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V: no kotona tai sit jos menee johonki kuvaamaan niin se 
on sit jossain ulkona niinku vaikee sanoo mitään tiettyy 
paikkaa, joko jossain luonnos tai sit mä kuvaan jonkun verran 
mun kavereita nii sit mennään yleensä johonki kaupungille 
tai katotaan joku paikka etukäteen ja mennään sinne

(P)


Haastatelluista vain S2 kertoi tekevänsä taidetta pääasialli-
sesti muuallakin kuin kotona:


H: --- Totaa öö missä sä yleensä teet


V: ääm no siis kuha mä oon paikallaan et esim busseis ja 
junas ja tällasis mä en kauheesti paitsi jos on joku pitkän-
matkanjuna mut niis mä en kauheesti piirrä kosk mä en 
jaksa ottaa asioit esiin [nauraa]


H: joo


V: mut heti jos mä oon jossain vähän kauemmin paikallaan 
et niinku kotona, koulussa, kuvikses tietenki, ja sit vaik jos 
mä meen jonneki puistoon istuun niin siellä (S2)


S2 kertoi työskentelevänsä yksin mutta myös ystäviensä ja 
kummitätinsä kanssa:


V: .. ja sit mä piirrän välil ihmisten kans sillai et mennään 
jonnekin yhessä ja piirretään 
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H: okei


V: ja sit mä esim oon ollu mun kummitädil niin mä oon ollu 
sen kaa maalaamassa 
(S2)


Freedman, Heijnen, Kallio-Tavin, Kárpáti ja Papp (2013) ovat 
tutkineet artikkelissaan “Visual Culture Learning Communities: 
How and What Students Come to Know in Informal Art 
Groups” nuorten tekemää epäformaaleissa ja itse muodos-
tetuissa ryhmissä tehtävää visuaalista taidetta. Tutkimuk-
sessa puhutaan ryhmistä lyhenteellä VCLC (Visual Culture 
Learning Communities). Haastattelemistani nuorista F:n 
kavereiden kanssa tekemä toiminta graffitien, musiikin ja t-
paitojen suhteen sekä S2:n kertomukset piirtämisestä sa-
manaikaisesti muutaman kaverin kanssa ovat lähimpänä 
VCLC-toimintaa, mutta ehkä johtuen haastattelun luonteesta, 
tuntui haastateltujen nuorten painotus olevan yksilötekemi-
sessä. 


Haastattelemieni nuorten omatoiminen taiteen tekeminen 
pääasiassa yksin tai korkeintaan muutaman ihmisen kanssa 
poikkeaa siis ohjatusta ryhmämuotoisesta taiteiden harras-
tamisesta. Haastattelemieni nuorten taiteentekeminen muis-
tuttaakin tältä osin enemmän ammattikuvataiteilijoiden työs-
kentelyä kuin ryhmässä harrastamista. 
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Ryhmämuotoinen kuvataideopetus nähdään itsestäänsel-
vyytenä, mutta itse työskentely on kuitenkin pääasiassa 
yksilötyöskentelyä. Toisaalta yksilöopetus on lähinnä päät-
tötöiden ja vastaavien kahdenkeskeisiä ohjaustuokioita. 
Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 
vuodelta 2017 kuvataiteen opetuksen tekstissä puhutaan 
ryhmissä tapahtuvasta opetuksesta (OPH 2017). 


Ryhmämuotoiselle opetukselle toki on perusteita, esimer-
kiksi ryhmässä voi toimia samanhenkisten ja samoista asi-
oista kiinnostuneiden nuorten kanssa (Kallio 2005, 38). Ver-
taisoppiminen ja -tekeminen on tärkeässä roolissa ryhmä-
opetuksessa. 


Viime aikoina ammattitaiteilijoiden keskuudessa ovat kui-
tenkin yleistyneet erilaiset kollektiivit ja taiteen tekeminen 
yhdessä. Ohjatuissa kuvisharrastuksissa ja koulujen kuva-
taideopetuksessa on havaittavissa lisääntynyttä kiinnos-
tusta ryhmätyöskentelyyn. 


Yhdessä tekeminen ja myös yksilötyöskentely toisten kanssa 
samassa tilassa liittyy itseohjautuvuusteorian yhteenkuuluvuu-
den tarpeen tyydyttämiseen (ks. mm. Deci & Ryan 1985), 
ja käsitykseni mukaan vahvistaa näin sisäistä motivoitunei-
suutta taiteen tekemiseen. Toisaalta yksin tekeminen liittyy 
toiseen itseohjautuvuusteorian perustarpeeseen, autonomi-
aan (ks. mm. Deci & Ryan 1985). Haastattelemani nuoret 
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tuntuivat vaihtelevan tekemisensä tapoja joustavasti, eivätkä 
esimerkiksi suhtautuneet yhdessä tekemiseen samalla tavalla 
ehdottomasti tai torjuvasti kuin osassa haastatteluista oh-
jaukseen suhtauduttiin.


Seuraavassa alaluvussa pohdin laajemmin haastateltujen 
lähipiirin vaikutusta haastateltujen taiteen tekemiseen.


“Se on tosi kivaa et mul on kavereit ja läheisii jotka siis 
piirtää ja maalaa” 

Tässä alaluvussa käsittelen haastatteluissa esiin nousseita 
ajatuksia lähipiirin läsnäolosta, taideorintoituneisuudesta, 
suhtautumisesta taiteen tekemiseen ja näiden merkityksestä 
haastateltujen nuorten taiteen tekemiseen. 


Motivaatiopsykologiassa käytetyn itseohjautuvuustorian 
mukaan “yksilön kehitys ja psykologinen kasvu tapahtuvat 
vuorovaikutuksessa sosiaalisen ympäristön kanssa” (Vasa-
lampi 2017, 54).) Lähipiirissä tapahtuva vuorovaikutus voi 
joko ehkäistä tai tukea tätä kehitystä ja kasvua. “Sosiaali-
sella ympäristöllä on siis merkittävä vaikutus siihen, miten 
yksilö lopulta motivoituu.” (Mt.) Lähellä oleva sosiaalinen 
ympäristö, kuten esimerkiksi perhe ja ystävät, vaikuttavat 
suoraan yksilön motivaatioon (mt., 59).


Jotta omalla ajalla tapahtuva taiteentekeminen voisi kummu-
ta sisäisestä motivaatiosta, olisi itsemääräämisteorian kol-
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men psykologisen perustarpeen tyydytyttävä. Yksi itseohjau-
tuvuusteorian mukaisesta kolmesta psykologisesta perus-
tarpeesta on tarve yhteenkuuluvuuteen (alkuperäinen eng-
lanninkielinen sana relatedness), ja ymmärtääkseni samaan 
teemaan kuuluu myös ajatus osallisuudesta.


Motiivien sisäistämistä “auttaa se, että yksilön ympärillä on 
hänelle tärkeitä ihmisiä, joihin hän haluaa tuntea yhteenkuu-
luvuutta ja joihin hän haluaa samaistua” (mt., 61).


Motivaation lisäksi lähipiiri ja elinympäristö vaikuttavat tai-
teen pariin päätymiseen ja hakeutumiseen. Rossi-Horto kir-
joittaa vuoden 2009 Nuorisobarometrin yhteydessä julkais-
tussa kolumnissaan, että on pohtimisen arvoista, miten pal-
jon nuorten elonpiiri vaikuttaa heidän tietoisuuteen taiteesta 
ja kulttuurista. “Nuorten tausta voi rajoittaa tai helpottaa 
kulttuurin ja taiteen pariin hakeutumista ja siitä nauttimis-
ta.” (Rossi-Horto 2009, 83). Rossi-Horton mielestä kaveri-
piirin ja asuinpaikan vaikutus kulttuurin ja taiteen maailmaan 
osallistumiseen on myös huomioitava asia (mt., 84). 


Tehdessäni haastatteluita ja purkaessani nauhoituksia ym-
märsin, että lähipiirin ja ympäristön vaikutuksen tutkiminen 
haastattelemalla ei ole paras keino. Ensinnäkin, haastatelta-
vien oli vaikeata itse hahmottaa, mikä merkitys näillä teki-
jöillä oli heihin. Toiseksi, syy–seuraussuhteet eivät ole ilmei-
siä, ja yksittäistapauksia käsiteltäessä tällaisten tulosten 
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vetäminen ei ole millään tasolla luotettavaa vaan jää speku-
loinnin tasolle. Yksilötasolla taiteen tekemiseen vaikuttavia 
tekijöitä on niin useita ja eri yksilöillä niiden painotukset 
vaihtelevat: yhdelle lähipiirin ainoan taideorientoituneen 
ihmisen vaikutus on merkittävä, kun taas toiselle, joka elää 
taiteilijaperheessä ja jonka ystäväpiirissä tehdään paljon 
taidetta merkittävimmäksi seikaksi omaan tekemiseen nou-
seekin kokemus itseilmaisusta.


Haastateltavat mainitsivat erilaisia tapoja, joilla olivat yhtey-
dessä muihin ihmisiin taiteen tekemisen liittyen.


Haastatteluissa ilmeni, että lähipiiri sekä tuki taiteen teke-
mistä esimerkiksi ostamalla taiteen tekemiseen tarvittavia 
välineitä ja kehumalla töitä. Lähipiiriin kuuluvien ihmisten 
kanssa myös tehtiin taidetta yhdessä, S2 kertoi tehneensä 
taidetta kummitätinsä sekä kavereidensa kanssa, P isovan-
hempiensa sekä kavereidensa, sekä S ja F kavereidensa 
kanssa. Varsinaisesta taiteen tekemisestä etenkin valoku-
vausta tehtiin myös muiden ihmisten kanssa, mutta oli myös 
maalattu ja piirretty sekä tehty graffiteja. 


P myös mainitsi erityisesti toivovansa ympärilleen lisää sel-
laisia ihmisiä, joiden kanssa voisi valokuvata yhdessä, mutta 
koki sellaisten ihmisten löytämisen hankalaksi. Mielenkiin-
toisen kommentista teki se, että sama haastateltava oli 
sekä kuvataidepainotteisessa lukiossa että oli harrastanut 
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ohjatusti kuvataidetta lasten ja nuorten kuvataidekoulussa, 
jolloin voisi kuvitella, että hänelle kuvataiteesta kiinnostunei-
den ystävien löytäminen ei olisi vaikeaa. 


V: --- Mut kyl mä siis haluisin enemmän niinku luoda 
jonkunlaist sellast verkostoo ja just löytää sellasii ihmisii 
jotka haluis kuvaa mun kaa ja joit niinku vois kuvata


H: joo


V: mut se on vähän niinkun että mistä niitä löytyis niitä 
ihmisiä. Nyt [kuviskoulukaverin] kans me ollaan puhuttu et 
mennään [valokuvaamaan yhdessä] mut —

(P)


Nekin haastatellut, jotka kertoivat tekevänsä taidetta myös 
ystäviensä kanssa, pitivät tärkeämpänä yksin tekemistä. Tai-
detta tekevä kaveripiiri tukee omaa tekemistä, mutta toisaalta 
taas voi olla hyötyä siitä, että hetkittäin on kaveripiirinsä 
ainoa taidetta tekevä (F:n haastattelu). 


V: ää, mä teen ihan yksin ja tota, mul oli kerran et mul tuli 
kaveri kylään ja me vaan maalattiin yhessä, se oli ihan 
hauskaa mut must tuntuu et se on kivempaa just se et se 
on niinku just omaa aikaa et mä voin olla tuntikausii mun 
huoneessa silleen ihan niinku syventyneenä kuuntelemaan 
jotain musiikkia (S2)
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Haastatteluissa kysyin, löytyykö nuorten lähipiiristä taidetta 
tekeviä ihmisiä. Yritin myös kysyä, mikä merkitys mahdollisilla 
taidetta tekevillä läheisillä nuorten omaan taiteen tekemi-
seen on, sekä päinvastoin, eli mikä merkitys sillä on, jos 
lähipiirissä ei ole taiteentekijöitä. Vastauksia lukiessani ym-
märsin, että tällaisen merkityksen ja vaikutuksen näkeminen 
omaan tämänhetkiseen elämään liittyen on vaikeata. Ulko-
puolisena tarkkailijana kuvittelin pystyväni vetämään johto-
päätöksiä lähipiirin ja nuoren taiteentekemisen välille, kunnes 
tajusin, että ainakaan tämän haastatteluaineiston perusteel-
la en näin pysty tekemään.


H: ööhm. (..) ootas hetki (.) entä onks sulla niinku lähi- tai 
perhepiirissä jotain muita jotka tekee kuvia tai taidetta


V: eei oo [hymähtää] 


H: ei oo?


V: ei oo. 


H: ja aatteletsä et onks sillä merkitystä sun tekemiseen


V: ei sil mun mielest mitää merkitystä oo et tekeeks muut 
vai ei


--
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H: joo. Eli sul kuitenkin on niinku lähisukulaisissa on 
taiteentekijä. Koetsä mikä merkitys sil on niinku sun 
taideharrastukseen


V: eei, ei oo varmaan minkäänlaista (J)


Vuoden 2009 Nuorisobarometrissä pohditaan vanhempien 
tuen merkitystä nuorten luovuuteen. Nuorisobarometrissä 
vanhempien tuen katsotaan olevan merkittävä tekijä. Useat 
barometrin vastaajat olivat sitä mieltä, että vanhemmat “voi-
vat tuellaan, esimerkillään ja kasvatuksella edistää nuorten 
luovuutta” (Myllyniemi 2009, 52). Barometrin vastauksissa 
perheen esimerkki ja vaikutus “nähtiin ensisijaiseksi muun 
yhteiskunnan vaikutukseen nähden” (mt.). Myös tämän 
tutkielman haastatteluissa vanhemmilta saatava kannustus 
ja tuki nousivat esille. 


H: no jaatsa niitä kuvia tai niinku että jos et sä jaa niit 
missään somessa mut niinku näytätsä ihan sillee irlissä niit


V: no kyllä siis aina joku äiti kotona kyselee että näytäpäs

(P)


H: mutta entäs sitte vaik niihin välineisiin tai näin niinku 


V: no kyl mun äiti tykkää aina välil vähän sponssaa 
materiaalei mut kyl mä yleensä iha ittelleni


H: joo. Miten sun niinku vanhemmat suhtautuu 
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V: ne on ihan tyytyväisii tai siis niiden mielestä se auttaa jos 
silleen ettei stressitasot pääse (??) jos ne näkee et mä oon 
maalaamassa niin se on yleensä indikaattori et jotain on 
vialla tai silleen mut sit on myöskin silleen iloisia et mä 
niinku jotenki käsittelen sitä silleen hyvin tai silleen hyvä [S], 
sä oot maalaamassa tai et ne on yleensä semmonen et oho 
onko [S] kunnossa, no hyvä että hän kuitenkin toimii tälleen 
et hyvä hänelle.


H: joo. Oottekste sit puhunu sun vanhempien kaa siitä tai 
jos ne kerta tietää, et se on tällanen 


V: ää, joo, kyl me on puhuttu ja kyl ne yleensä kyselee et 
hei niinku mitä tapahtu sä oot tänään maalaamassa, se on 

rauhottaa


H: joo 


V: siin on silleen et hei mä oon ilonen et sä menit tekeen 
tota ku et sä emmä tiiä oo karannu kotoota tai tehny jotain 
tyhmää (S)


Vanhempien lisäksi osa haastateltavista koki saavansa mer-
kittävää kannustusta ja tukea isovanhemmiltaan. Haastat-
teluissa kysyin haastateltavien lähipiirin, perheen ja vanhem-
pien merkityksestä, mutta isovanhempia ei ollut alkuperäi-
sessä kysymyksenasettelussa. Tästä huolimatta viidestä 
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haastatellusta kolme toi esille isovanhempien tärkeyden. 
Isovanhemmat olivat esimerkiksi ostaneet haastatelluille vä-
lineitä ja materiaaleja. Kaksi haastateltua kertoo saaneen-
sa isovanhemmiltaan ohjausta ja käytännön vinkkejä teke-
miseen. Haastateltavat kertoivat myös tehneensä taidetta 
isovanhempiensa kanssa, esimerkiksi S kertoi toisinaan 
maalaavansa yhdessä heidän kanssaan. P, jolle haastatte-
luhetkellä tärkein taiteentekemisen tapa oli valokuvaaminen, 
muisteli maalanneensa lapsena kesämökillä isovanhempi-
ensa kanssa. 


H: okei. Entä ootsä saanu niitten koulutuntien lisäks 
muualta ohjausta siihen?


V: öö en oo, ellei niinku isovanhemmilt lasketa 


H: okei


V: mut en mä oo silleen millään niinku tunnilla käyny


H: okei. Mut onks sun isovanhemmat niinku tai onks ne 
auttanu sua siinä 


V: joo, mun isovanhemmat maalaa


--


H: joo. Entä millasii keskusteluita sä käyt sun vaik sun 
isovanhempien kanssa?
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V: ämm siis se on semmosta et niinku mä meen niille aina 
välillä sit ne asuu x:ssa mä meen sinne ja me vaan 
maalataan ja se on hauskaa, mut en mä tiedä mist me 
jutellaan, me katellaan toistemme maalauksia ja kehutaan 
niitä ja puhutaan et 


H: joo. Saatsä heiltä sit niinku kannustusta tai 


V: joo (S)


Vanhempien kannustus näkyi myös taiteeseen liittyvinä vink-
keinä. F:llä oli ollut yksi teos esillä Amos Andersonin taide-
museossa vuonna 2017 olleessa nuorten tekemää taidetta 
esittelevässä Generation 2017 -näyttelyssä. Tiedon näyttelyn 
teoshausta F oli saanut äidiltään ja toiselta tutultaan. Myös 
P:n töitä oli ollut esillä Generation 2017 -näyttelyssä, johon 
hakemiseen häntä oli innostanut kuvataidekoulun seinällä 
näkemänsä hakuilmoitus. Generation 2017 -näyttelyn merki-
tyksestä haastatelluille käsittelen seuraavassa luvussa. 


Insta, museot ja taidekauppaa

Tässä luvussa tutkin haastatteluissa ilmenneitä tapoja ja aja-
tuksia töiden jakamisesta. Haastattelemani nuoret kertoivat 
useista eri kanavista, joiden kautta muutkin ihmiset pääsivät 
kokemaan heidän tekemäänsä taidetta. Yleisin ja helpoin 
tapa jakaa töitä oli sosiaalinen media. Toisena ääripäänä 
oli Amos Andersonin museon järjestämä Generation 2017 
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-näyttely, jossa oli ollut esillä P:n ja F:n töitä. P ja F olivat 
hakeneet töillään näyttelyyn, ja heidän työnsä oli valittu 
tiukan seulan läpi.  
10

Haastattelemistani viidestä nuoresta kaikki käyttivät tai oli-
vat käyttäneet sosiaalisesta mediasta Instagramia kuviensa 
jakamiseen. Instagramissa jaettujen kuvien suhde nuorten 
tekemään taiteeseen vaihteli. Haastatellut tekivät kuitenkin 
selvän eron siihen, milloin Instagramissa jaetut kuvat lasket-
tiin “taiteeksi” ja milloin ne olivat “muuta”. 


Kuten S asian ilmaisi: “Mun Insta on enemmän just sem-
mosta kavereiden kanssa tai semmosia hauskoja juttuja 
mun elämässä, se ei ole niin paljon just ns. taiteesta.” S 
kertoi myös jossain vaiheessa ladanneensa Instaan kuvia 
taiteestaan, mutta poistaneensa ne myöhemmin sieltä, 
sillä halusi pitää Instagram-tilinsä erillään taiteestaan. 


Haastatelluista F kertoi laittavansa aina “omat lempparinsa” 
Instagramiin ja piti sitä nimenomaan “julkaisupohjana” tai 
teelleen. P kertoi aloittaneensa töidensä jakamisesta Instas-
sa, mutta kertoi tilin elävän nyt hiljaiseloa. P kertoi myös 
suunnitelleensa blogin tai muun nettialustan käyttöä taiteen 

 15–23-vuotiaiden taiteellista työskentelyä esitellyt Generation 10

2017 oli Amos Andersonin museon päänäyttely kesällä 2017. 
Näyttely oli esillä myös Jyväskylän taidemuseossa keväällä 2018. 
Näyttelyyn haki töillään yli 400 tekijää, joista 42:lta valittiin töitä 
esitettäväksi.
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jakamiseen. Myös J jakoi kuviaan Instagramissa, ja hän la-
tasi tililleen “kaikenlaista”, eli sekä tekemäänsä taidettaan 
että muuksi kuin taiteeksi luokittelemiaan kuvia. 


Sosiaalisessa mediassa jakamisen lisäksi kysyin haastatel-
tavien kokemuksia ja ajatuksia perinteisemmästä taiteen 
jakamisen väylästä, eli näyttelyistä. P, jonka töitä oli ollut 
esillä Generation 2017 -näyttelyssä, kertoi, että omien töiden 
saamisella tähän koulusta ja harrastuksista riippumattomaan 
museonäyttelyyn oli ollut tärkeä merkitys taiteilijuuden kan-
nalta. Näyttelyyn osallistumisen myötä P koki, että pystyi 
kutsumaan itseään oikeutetummin taiteilijaksi.


H: joo. Nii muistatsä että niin millon sä rupesit ajattelemaan 
että sä teet taidetta?


V: no se on niinku tavallaan se et tekee taidetta, et mun on 
tosi vaikee niinku aatella itteeni vielä et mä oisin taiteilija 
vaik niinku nyt on tullu semmosii, esim se generation, et 
tavallaan niinku pitäis aatella jo että tai voi kutsuu itteään 
taiteilijaks, mut sit ku must tuntuu, et mä en niinku oo 
opiskellu silleen virallisesti taidetta paitsi no lukios mut se ei 
silleen oo taidekoulu niinku ihan oikeesti vaik se on 
kuvispainotteinen nii jotenki on tosi iso kynnys silleen 
kutsuu itteään taiteilijaks.


H: mut sä kuitenkin niinku teet koet tekeväsi taidetta
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V:	 	 	 	 	 	 [nii]


V: niin koen ja oon mä niinku useemman vuoden silleen 
kokenu et haluis johonki niitä esille ja silleen niinku oikeesti 
vakavasti tehä sitä hommaa


H: joo


V: et se ei ois niinku sellast et puuhailee jossain kotona ja 
sit siit ei niinku tuu mitään sellast


H: eli nyt niinku lukioaikana vai jo ennen sitä


V: no lukioaikan oikeestaan ku on ollu näit niinku ihan siis 
koulun ulkopuolisii juttui niinku esim se generation tai siin 
se niinkun ehk konkretisoitu silleen kaikist eniten ku oli 
päässy siihen 


H: joo


V: et niinku tää oikeesti on sellast joka kelpaa niinku jopa 
johonki museoon (P)


P:n ajatusten myötä havaitsin, että nuorten omaehtoisesti 
tekemä taide on monesti rinnastettavissa ITE-taiteeseen . 11

 ITE viittaa sanayhdistelmään “itse tehty elämä”. ITE-taide on 11

suomalaista nykykansantaidetta. Englanninkielisenä terminä on 
käytössä “outsider art” ja ranskankielisenä “art brut”, mutta 
sanat eivät ole täysin synonyymejä vaan niillä on omat 
erityispiirteensä.
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ITE-taiteilijat “työskentelevät taidemaailman ulkopuolella ja 
esittävät teoksiaan omassa arjen ympäristössään. He ovat 
itseoppineita, mikä tarkoittaa sitä, ettei heillä ole koulutusta 
taiteen tekemiseen. ITE-taiteilijat eivät pidä ammattitaiteili-
joita esikuvinaan tai tarvitse ohjausta ja harrastuspiirin tukea 
taiteen tekemisessä.” (ITE-taide.) Erotuksena kuitenkin se, 
että ITE-taiteilijat eivät välttämättä yritäkään saada töitään 
esille perinteisiin taidekonteksteihin, kuten museoihin.


S kertoi myyneensä maalauksiaan viimeisen puolen vuoden 
sisällä. Töitä olivat ostaneet perheenjäsenet, kaverit sekä 
muutama ennestään tuntematon henkilö, jotka olivat löytä-
neet S:n työt ilmeisesti sosiaalisen median kautta. S koki 
uuden tilanteen kutkuttelevana. Pääasiallinen tunne oli ilo, 
johon sekoittui tilaustöiden kautta tulleita paineita ja onnis-
tumisen vaatimus.


V: joo se oli tää mun kaveri oli silleen et sun pitäis myydä 
näit et mä ainakin ostaisin, nii mä olin sit et oikeestiko, et 
tosi jännää just silleen et mä oon vaan niinku tyyppi joka 
silleen vähän et niinku maalailee vapaa-ajallaan ja toi yks 
niinku oikeesti maksais siitä, ihan sika jännää.


--


V: mun mielest se on ihan kiva, mut myöskin siit tulee 
paineita silleen et nyt niinku se pitää olla hyvä, tai toista 
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ihmistä varten se ei oo enää semmonen et ne luonnokset 
voi vaan heittää pois vaan joku odottaa, et mä teen niille 
hienon maalauksen. 

(S)


J:n töitä ei ollut ollut esillä näyttelyissä, eikä hän kertonut 
kokevansa tarvetta töiden tuomiselle julkisuuteen. J kertoi 
piirtävänsä lähinnä itseään varten.


H: oisko sust kiva saada jonneki näyttelyyn 


V: emmä välttämät haluu


H: miksi


V: (..) no emmä tiiä, ei sillee oo mitään väliä onks ne jossain 
jossain julkisuues vai ei 


H: okei


V: itteeni varten mie niit yleensä piirtelen (J)


Haastattelun aikana kuitenkin kävi ilmi, että J jakoi mielel-
lään piirustuksiaan sosiaalisessa mediassa ja hän kertoi 
myös tehneensä pyynnöstä tatuointisuunnitelman tutulleen. 
Tatuointisuunnittelusta kertoessaan J innostui selvästi.


Haastatateltavilla töiden jakaminen muiden ihmisten kans-
sa tuki taiteen tekemisen motivaation säilymistä. Jakaminen 
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ja sitä kautta saatu positiivinen palaute vahvistaa uskoa 
omaan osaamiseen. Lisäksi töiden saaminen esille lisää 
tunnetta kuu-lumisesta taiteilijoiden joukkoon. Itseohjau-
tuvuusteorian mukaan sekä kompetenssin että yhteenkuu-
luvuuden tunteet lisäävät ja ylläpitävät sisäistä motivaatiota. 
(Deci & Ryan 2000b.) Esimerkiksi museonäyttelyyn osallis-
tuminen lisäsi P:llä tunnetta kuulumisesta taiteilijoiden ih-
misryhmään. Seuraavassa alaluvussa keskityn haastatte-
luista nousseisiin ajatuksiin töistä saadusta palautteesta ja 
sen merkityksestä.


Mä uskon sen palautteeseen koska se kuvaa ja tietää 
asioista

Haastateltavat kertoivat saaneensa kannustavia komment-
teja ja sometykkäyksiä tekemälleen taiteelle. Kukaan ei haas-
tatteluissa kertonut saaneensa suoraa negatiivista palau-
tetta. Toisaalta esimerkiksi S sanoi, että sen sijaan, että sa-
nottaisiin “päin naamaa et se on ihan hirvee” sanotaankin, 
että “aa se on.. mielenkiintoinen!”


Kannustaviin kommentteihin suhtautuminen vaihteli riippuen 
varsinkin siitä, mikä palautteenantajan oma suhtautuminen 
ja kompetenssi taiteeseen oli. Haastateltavat kertovat saa-
neensa kannustusta taiteen tekemiselle ja kommentteja töil-
leen vanhemmiltaan, isovanhemmiltaan, muita sukulaisil-
taan ja aikuisilta tutuiltaan sekä kavereiltaan ja ystäviltään. 
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Kommentit olivat olleen positiivisia, mutta toisaalta haasta-
tellut tuntuivat väheksyvän läheisiltä ihmisiltä saatujen kom-
menttien painoarvoa. Erityisesti sukulaisilta saadun palaut-
teen koettiin olevan “puolueellista”. 


H: joo. Tota. Millast palautetta sä sit saat jos sä oot näyttäny


V: (.) no aika hyvää. Tai tietysti siin on vähän se niinku just su-
kulaisil voi olla vähän puolueellinen se näkökulma tietysti  
(P)


Palautteen arvostusta laski myös se, jos haastateltavien mie-
lestään läheiset eivät “tiedä mitään taiteesta”. Kuitenkin tai-
detta tuntevien ja erityisesti itse taidetta tekevien läheisten 
palautetta arvostettiin.


Esimerkiksi J kertoi lähipiirinsä ehdottaneen hänelle tatuointi-
en tekemistä. Hän olikin tehnyt valmiin kuvan pohjalta suun-
nitelman omaan tatuointiin, joka oli myös toteutettu. Lisäksi 
J oli tehnyt pyynnöstä tatuointisuunnitelman toiselle. Hän 
ei haastatteluhetkellä tiennyt, oliko suunnitelma päässyt 
iholle asti. J ei kuitenkaan aivan pureksimatta niellyt lähipiirin 
ehdotuksia tatuoijaksi ryhtymisestä, mikä liittyi ennen kaikkea 
siihen, että J ei kokenut heillä olevan kompetenssia ja uskot-
tavuutta tatuointeihin liittyen.


V: miulle ain ihan pienest asti sanottiin et miun pitää ruveta 
tatuoijaks [naurahtaa] sie osaat piirtää
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H: kuka sulle sano niin? 


V: jotkut opettajat koulusta ja sitte jotkut toiset sukulaiset 
sanos kans sammaa


H: okei! Mistä sä ajattelet että se tatuointi-idea tuli?


V: emmä tiiä


H: Oliks näillä jotka sitä suositteli tai ajatteli nii muistaksä et 
oliks heillä itellään kellään tatuointeja?


V: eei. [hymähtää] Sen takii mä en ottanukaa sitä neuvoo 
niin vakavasti kuiteski miettii et tatuointien tekeminen on 
vähä vaikeempaa ku paperille piirtäminen  
(J)


J:n lisäksi myös P arvotti saamaansa palautetta sen mukaan, 
mikä palautteen antajan oma suhde ja kompetenssi taiteen 
tekemiseen oli. Palautteen saaminen itse taidetta tekeviltä 
sukulaisilta oli arvokkaampaa. 


V: -- esim mun isoisä on valokuvannu siis ihan nuoresta asti


H: okei


V: nii se on sellanen et niinku mä uskon sen palautteeseen, 
koska se kuvaa ja niinku tietää niistä asioista  
(P)
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Haastateltavat eivät suoraan osanneet sanallistaa, mikä mer-
kitys palautteella oli heille. Esimerkiksi S ja J sanoivat, että 
saamallaan palautteella ei ollut merkitystä.


Itseohjautuvuusteorian kannalta palautteen saaminen lähi-
piiriltä liittyy sekä kompetenssin ja yhteenkuuluvuuden tun-
teisiin (esim. Deci & Ryan 2000b). Palautteen uskottavuuden 
ja vaikuttavuuden sekä palautteen kompetenssin tunnetta 
kasvattavasta näkökulmasta katsottuna lähipiirin taideorien-
toitumisella on merkitystä. Kompetenssin tunteen tukemisen 
lisäksi lähipiiriin kuuluvien ihmisten taiteentekeminen tyy-
dyttää yhteenkuuluvuuden tarvetta. Kompetenssin ja yhteen-
kuuluvuuden tunteen vahvistuminen auttavat sisäisen moti-
vaation säilymisessä taiteen tekemiseen liittyen.
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Yhteenveto ja pohdintaa 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani tuloksia ja johtopäätök-
siä, vastauksia tutkimuskysymyksiini sekä kaksi konkreet-
tista ehdotusta sille, miten näitä voisi tuoda käytäntöön. Lo-
puksi arvioin tutkielmaani ja pohdin mahdollisia kysymyksiä 
ja aiheita jatkotutkimukselle.


Vapaus tunteen ja konkretian tasolla

Itseohjautuvuusteorian mukaisten perustarpeiden – kompe-
tenssin, autonomian ja yhteenkuuluvuuden tunteen – täyt-
tyminen taiteen tekemiseen liittyen tukee omaehtoisen toi-
minnan jatkumista ja siihen motivoitumista nimenomaan si-
säisen motivaation kautta. Toisaalta näiden tarpeiden täyt-
tymisen jääminen vajaaksi saattaa edesauttaa sitä, että alun-
perin sisäisestä motivaatiosta kummunnut tekeminen luis-
kahtaa ulkoisen motivaation suuntaan, minkä seurauksena 
taiteen tekeminen helposti vähenee tai jää kokonaan pois.


Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 
2025 -julkaisussa on tehty kulttuuripolitiikan SWOT-ana-
lyysi. Tulevaisuuden uhkakuvaksi on listattu esimerkiksi 
lasten ja nuorten taide- ja kulttuuriharrastamisen heikkene-
minen ja eriarvoistuminen (OKM 2017a, 31). Ratkaisuksi 
tälle on kehitetty esimerkiksi erilaisia matalan kynnyksen har-
rastusmahdollisuuksia. 
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Myös nuorten toimijuutta ja nuorten äänen kuulemista pide-
tään yleisesti tärkeänä tavoitteena (esim. Koskinen ym. 2010), 
mutta itselleni jää välillä epäselväksi, miten tätä tavoitetta 
yritetään täyttää ja miten tavoitteessa onnistutaan. 


Tämän opinnäytetyön tekemisen myötä haluaisin muistut-
taa nuorten omaehtoisen taiteentekemisen olevan todelli-
suutta, aitoa toimijuutta ja nuoren omassa elämässä vaikut-
tava tekijä. Omatoimiseen taiteentekemiseen vaikuttaa, sitä 
mahdollistaa ja myöskin rajoittaa monisyinen asioiden verkko 
(Kuva 3.).
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Kuva 3. Vapaassa tilassa kasvava omaehtoinen taide saa tukea 
ympäröivän maailman kannustavasta ilmapiiristä ja konkreetti-
sista teoista.



Suomalaisessa yhteiskunnassa harrastamista arvostetaan, 
ja sen katsotaan vaikuttavan positiivisesti lasten ja nuorten 
elämään monella osa-alueella. Opetus- ja kulttuuriministe-
riön työryhmän raportissa todetaan harrastusten olevan 
“keskeinen osa lasten ja nuorten elämää” (OKM 2017b, 5). 
Raportin mukaan harrastusten merkitys korostuu “kasvotus-
ten tapahtuvan sosiaalisen vuorovaikutuksen, lapsen ja nuo-
ren itseilmaisun sekä monipuolisen ja innostavan toimin-
nan tarjoajina”. Harrastuksia arvostetaan, sillä ne yhdis-
tävät kaverisuhteet, itsensä kehittämisen, unelmien ja vah-
vuuksien löytämisen, vuorovaikutuksen aikuisen kanssa 
sekä mielekkään vapaa-ajan käyttämisen. Raportin mukaan 
“harrastukset voivat ehkäistä syrjäytymistä ja olla keino 
auttaa syrjäytyneitä nuoria.” (Mt.)


Yhteiskunnallisella ja koulutuspoliittisella tasolla olisi tiedos-
tettava ja ymmärrettävä paremmin omatoimisen harrastami-
sen – tai tämän tutkielman sanoin tekemisen – rooli, annet-
tava sille näkyvyyttä ja arvostusta. Itsenäinen taiteentekemi-
nen olisi ymmärrettävä arvokkaana, jolloin sitä olisi mahdol-
lista tukea ja tietoisesti kannustaa siihen.


Tässä tutkielmassa nousseet havainnot autonomian, kompe-
tenssin ja yhteenkuuluvuuden tunteen merkityksestä oma-
ehtoisessa harrastamisessa olisi syytä tiedostaa sekä yhteis-
kunnassa että lähipiirissä.
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Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli: mitkä tekijät vaikut-
tavat omalla ajallaan taidetta tekevien nuorten sisäiseen 
motivaatioon? Vastaus tähän ja yksi tutkielmani päätelmä 
on, että itseohjautuvuusteorian mukaiseen autonomian kä-
sitteeseen (esim. Deci & Ryan 1985) linkittyvä vapauden 
tunne on tärkein omaehtoisen taiteentekemisen vaikutin. 
Jos taidekasvattaja (tai miksei myös muu lähipiiri tai yhteis-
kunta isommassa mittakaavassa) haluaa tukea ja kannustaa 
nuorta omaehtoisessa taiteentekemisessä, olisi vapauden 
arvosta pidettävä kiinni samalla kun osoitetaan kiinnostus-
ta ja ohjausta.


Vapauden arvostamisessa ja mahdollistamisessa on hyväk-
syttävä täydellisen kontrollin mahdottomuus, auktoriteetti-
aseman väheneminen ja se, että kannustajan, mahdollista-
jan ja ohjaajan ei pidä tietää kaikkea. Vapaus tarkoittaa myös 
sitä, että tekemisen syyt tai lopputulos eivät ole tarjolla 
kristallipallosta katsottavaksi. Ohjaaminen epävarmuuden 
sietoon ja pelottomuuteen sekä ulkoisen kontrollin tunteen 
poistaminen tukee vapautta. 


Pyrkimys vapauden tunteeseen ei kuitenkaan tee taidekas-
vattajasta hyödytöntä. Haastatteluissani tuli ilmi yksittäisten 
koulukurssien ja opettajien positiivinen merkitys omaehtoi-
sen tekemisen herättelijöinä ja kipinän iskijöinä. 
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Toinen tutkimuskysymykseni oli: millaisina kuvataidekasva-
tuksen perusteet ja harrastusparadigma näyttäytyvät oma-
ehtoisen taiteentekemisen varjossa? Vastaus tähän toimii 
jatkona ensimmäisen tutkimuskysymyksen vastaukselle. 
Taideharrastuksen ohjaajan on tiedostettava, että ohjatut 
harrastukset ovat yksi keino kontrolloida nuorten ajankäyt-
töä, joka on vahvasti kontrolloitua jo kodin ja koulun suun-
nasta. Samalla on myös ymmärrettävä, että jos nuorella ei 
ole kokemusta vapaudentunteesta ja luottamuksesta ilman 
kontrollia, vapauteen ei osata tarttua vaikka sille olisi mahdol-
lisuus. Koulun kuvataideopetus ja ohjattu kuvataideharras-
tus näyttäytyi tutkielmani haastatteluaineistossa vahvasti 
harjoituksina, tehtävinä ja suorituksina. Parasta ohjausta 
puolestaan luonnehdittiin sellaiseksi, joka mahdollisti toimin-
nassa paljon vapautta. 


Toinen tärkeä huomio toiseen tutkimuskysymykseen liittyen 
on, että nuorten omaehtoinen taide pysyy kuvataidekasva-
tuksen ja harrastusparadigman varjossa, eivätkä ainakaan 
haastattelemani nuoret tuntuneet edes kaipaavan oman te-
kemisensä tuomista näiden piirien sisälle. Tämä havainto 
ei ainakaan helpota opetussuunnitelmien tavoitteita omien 
kuvien tuomista osaksi opetusta – varsinkaan niistä oppilai-
den omalla ajallaan tekemien.
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On tärkeää, että ohjattua harrastustoimintaa on tarjolla, 
mutta samalla on muistettava, että taidetta tehdään myös 
omaehtoisesti, ja nimenomaan se omaehtoisuus ja vapaus 
ovat itsessään perustavanlaatuisia lähtökohtia nuorille. 


Yksi tämän tutkielman päätelmä on myöskin vapauteen liit-
tyvä kysymys siitä konkreettisesta paikasta, missä omaeh-
toista taidetta tehdään. Kuten luvussa “Himas, bussis ja 
kummitädin kanssa” kirjoitan, kaikki haastateltavani kertoi-
vat tekevänsä taidetta kotona. Koti on omaa, instituutiosta 
(paitsi perheinstituutiosta) vapaata aluetta. Kodin lisäksi 
haastateltavat kertoivat tekevänsä taidetta ulkona, kahvilois-
sa tai kulkuvälineissä. Merkittävää on, että kaikki nämä pai-
kat ovat vapaata, määrittelemätöntä, instituutioiden ulko-
puolista tilaa. Ainoa haastateltavien mainitsema ulkopuolis-
ten taiteen tekemiselle määrittelemä paikka oli luvalliset 
graffitiseinät, mikä on paradoksaalista, sillä graffiteja on pe-
rinteisesti tehty nimenomaan instituutioiden ulkopuolella ja 
laittomastikin.


Sekä koti että muut haastateltavien mainitsemat paikat – 
graffitiseinä mukaan lukien – ovat tiloja, joiden käyttöön ei 
tarvita ulkopuolisten lupaa ja joilla ei ole määriteltyjä aukiolo-
aikoja. Näissä paikoissa on siis helppo toimia autonomisesti, 
monella tasolla vapaasti ja omista lähtökohdista. Tämän 
havainnon takia en näe, että esimerkiksi nuorisotalojen, kir-
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jastojen tai muiden julkisten instituutioiden yhteydessä tar-
jottava mahdollisuus taiteen tekeminen vastaisi suoraan 
haastattelemieni nuorten ja heidän kaltaistensa tarpeisiin.


Vapauden merkityksen lisäksi tutkielmani yksi tärkeä pää-
telmä on aikatauluttamattoman – eli vapaan – ajan merkitys 
taiteen tekemiselle. Käsittelen teemaa edellä pääasiassa 
luvussa “Vaikka päivä breikkii ja kato mitä sun aivot keksii”. 
Nuorten elämä on hyvin aikataulutettua, ja tyhjän ajan löy-
tymiselle on tehtävä tietoisesti tilaa, minkä osa haastatte-
lemistani nuorista olikin huomannut. Tyhjään aikaan ja ei-
minkään-tekemiseen yhdistetään erityisesti nuorten kohdal-
la usein uhkakuvia: vetelehtivien nuorten pelätään ryhtyvän 
käyttämään huumeita ja tekemään rikoksia. Toki näitäkin 
kohtaloita valitettavasti on, mutta en jaksa uskoa, että aika-
tauluttamaton tyhjyys yksistään johtaa syrjäytymiseen, syr-
jäytymiseen on liityttävä muitakin tekijöitä. Ehkä tylsyyden 
sietokykyä olisi entistä tärkeämpi harjoitella ja vahvistaa.


Oppiminen ja taidekasvu

Haastatteluaineiston perusteella itsenäisesti taidetta teke-
ville nuorille omalla kehityksellä, oppimisella ja taitojen kart-
tumisella on merkitystä. Itseohjautuvuusteorian näkökulmas-
ta oppiminen ja taidot ovat yhteydessä kompetenssin tar-
peen käsitteeseen (esim. Deci & Ryan 2000b, Vasalampi 
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2017). Mitä vahvempi tunne omasta kompetenssista on, 
sitä vahvempi sisäinen motivaatio taiteen tekemiseen.


Oman oppimisen ja kasvun havainnointi keskellä omaa kas-
vuprosessia ei ole helppoa. Helpoimmasta päästä on omien 
taitojen karttumisen huomaaminen. Omaa taiteellisen ajat-
telun kehittymistä ja taiteen tekemisen kautta tapahtuvaa 
taidekasvua on vaikeampi itse havaita.


Haastattelujeni perusteella nuorten taiteentekemiseen liittyy 
kuitenkin läheisesti kasvu, kehittyminen, oppiminen ja oman 
identiteetin, taiteilijuuden ja tyylin löytyminen. Lisäksi ainakin 
haastattelemani nuoret osasivat tarkastikin pohtia taiteen 
tekemisen syitä ja omaan innostumiseen ja motivoitumiseen 
liittyviä havaintojaan. Haastattelemani nuoret tekevät tai-
detta omasta halustaan ja motiiveistaan ja heillä on taiteen 
tekemiseen liittyviä tavoitteita. Haastatellut nuoret olivat pu-
heissaan hyvinkin kriittisiä ja vaativia oman tekemisensä 
suhteen. Haastateltavat olivat myös kehittäneet tietoisia 
tapoja kehittää omaa osaamistaan ja löytää ratkaisuja tai-
teen tekemisessä kohtaamiinsa ongelmiin. Tämän perus-
teella sanon, että omaehtoisessa taiteen tekemisessä tapah-
tuu taidekasvua. 
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Ehdotuksia

Luottamus nuoriin ja pelottomuus tyhjää aikaa kohtaan nou-
sevat tämän tutkielman merkityksellisiksi ehdotuksiksi. Nuori, 
jonka lähipiiristä löytyy häneen luottavia ihmisiä, luottavat 
myös siihen, että hänen elämää ja ajankäyttöä ei tarvitse 
kontrolloida ja lähipiirin ei pidä jatkuvasti pelätä, mihin nuori 
tyhjää aikaansa käyttää. Syrjäytymis- ja hyvinvointikeskuste-
lussa ilmaisia harrastusmahdollisuuksia tärkeämpää olisi 
selvittää ja toteuttaa keinoja, joilla kasvattaa yhteyttä ja luot-
tamusta nuoriin sekä nuorten luottamusta itseensä (≈ kom-
petenssin tunne), omaan elämäänsä vaikuttamisen mahdol-
lisuuksiin (≈ autonomia) ja lähipiiriltä saatavaa tukea ja myö-
täelämistä (≈ yhteenkuuluvuus). Saattaa olla, että ohjattu 
tai omalla ajalla tapahtuva taiteen tekeminen on joillekin 
juuri keino näiden tarpeiden toteuttamiselle. Kehämäisesti 
ajateltuna taiteen tekemisestä saatu autonomian tunne voi 
vahvistaa motivaatiota jatkaa taiteen tekemistä, mikä taas 
ennestään vahvistaa osallisuuden ja autonomian kokemusta. 


Voimme tietysti kyseenalaistaa sen, pitääkö nuorten tehdä 
omalla ajalla taidetta ja pitäisikö nuoria erityisesti kannus-
taa ja tukea siinä. Mielestäni kuitenkin jo edellä esittelemäni 
ajatus taiteen tekemisen suhteesta itseohjautuvuusteorian 
käsittelemiin ihmisen psykologisiin perustarpeisiin riittää 
perusteluksi omatoimisen taiteentekemisen tukemiselle. 
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Edellä puhunkin nuorten taiteentekemisestä hyötyajattelun 
kautta ja taiteen välinearvoa korostaen, mutta haluan kui-
tenkin painottaa taiteen itseisarvoa nuorten elämässä. Vaikka 
osa haastattelemistani nuorista oli huomannut taiteen teke-
misen vaikuttavan esimerkiksi rauhoittavasti tai stressiä vä-
hentävästi, olivat heidän tärkeimmät syyt tehdä taidetta 
ilmaisulliset tai varsinaiseen tekemiseen liittyvät. Tämän 
takia toivonkin, että nuorten tekemää taidetta tuettaisiin ja 
tehdään näkyväksi omana itsenään ilman tausta-agendoja.


Paraikaa käytössä olevat peruskoulun, lukion ja taiteen pe-
rusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (OPH 2014, 
OPH 2015, OPH 2017) nostavat opetuksen keskeiseksi si-
sältö- ja tavoitealueiksi oppilaiden omat kuvat ja kuvakult-
tuurit. Tämänkin vuoksi olisi tärkeätä käsitellä ja tarkentaa 
sitä, miten oppilaiden itse tekemät kuvat ymmärretään kou-
lukontekstissa, millaisessa roolissa ne ovat ja miten niiden 
tekemistä tuetaan ja kannustetaan. 


Seuraavaksi esitän ajatuksiani siitä, millä konkreettisilla teoilla 
tätä voidaan tukea ja miksi näin. 


I: Omaehtoiselle tekemiselle varattu aika 

Kouluopetuksessa olisi jätettävä lukujärjestyksiin ja kurssi-
suunnitelmiin vapaalle tekemiselle varattua, muulta suoritta-
miselta tyhjää tilaa ja aikaa. Vapaan, itse määritellyn teke-
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misen tulisi kuulua vahvemmin kuvataideopetukseen, eikä 
sitä tulisi jättää vain nopeiden tekijöiden ekstratekemiseksi. 
Opetussuunnitelmien mainitsemien omien kuvien yhteydes-
sä opettajien tulisi selvittää oppilaille, mitä “omat kuvat” 
tarkoittaa opettajan näkökulmasta ja keskustella oppilai-
den kanssa siitä, miten he sen ymmärtävät. Ajatus tulisi 
nähdä kaksisuuntaisena: koulun ulkopuolista kuvastoa tuo-
daan koulukontekstiin mutta myös koulumaailmaa viedään 
sen rajojen ulkopuolelle. Koulun ja muun elämän välisen 
rajan hälventäminen ei ole helppoa, mutta tarpeellista. Tässä 
tutkielmassa nostamani näkökulmat autonomian, kompe-
tenssin ja yhteenkuuluvuuden tukemisesta voivat auttaa 
opetuksen suunnittelussa ja omiin kuviin suhtautumisessa.


II: Näyttelyt 

Amos Andersonin museon vuonna 2017 järjestämä nuorten 
taidetta esittelevä Generation 2017 -näyttely nousi haastat-
teluissa esiin konkreettisena omatoimista taidetta tukevana 
tekona. Näyttelyssä merkityksellistä vapauden ja autono-
mian kannalta katsottuna oli, että siihen sai tarjota taidetta, 
joka oli lähtökohtaisesti omaa, instituutioiden ulkopuolella 
syntynyttä. Osa teoksista saattoi toki olla esimerkiksi taide-
koulussa tai -harrastuksessa tehtyjä, mutta tämä ei noussut 
näyttelyssä töiden osalta merkittäväksi. Teoshaussa ei 
myöskään määritelty mitään teemoja tai aiheita, joita töiltä 
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olisi vaadittu. Vaikka Amos Andersonin taidemuseo onkin 
taideinstituutio, oli näyttelyssä esillä olevat työt tehty sen 
ulkopuolella.


Itse näyttely oli ammattitaitoisesti ja korkeatasoisesti kuratoitu 
sekä ripustettu: näyttely ei laadultaan eronnut muista museon 
näyttelyistä. Tämä yhdistettynä näyttelyn saamaan huomioon 
vahvisti näyttelyyn osallistuneiden haastateltavieni kompe-
tenssin tunnetta ja saivat heidät näkemään oman tekemi-
sensä “oikeana taiteena” sekä itsensä taiteilijana. 


Vaikka nuoret jakavatkin taidettaan netissä, on fyysisillä ja 
ammattimaisesti kuratoiduilla ja järjestetyillä näyttelyillä oma 
merkityksensä, joka ei ole mitattavissa vain teokset nähneinä 
silmäpareina. Tällaisia taidekontekstissa (erotuksena koulu-
kontekstiin) nuorten taiteilijoiden tekemää taidetta esittele-
viä näyttelyitä voisi olla enemmänkin.  Esimerkiksi galleri-12

oilla voisi olla nuorille taiteilijoille varattu viikko vuosikalente-
rissaan, jolle nuoret voisivat hakea näyttelyaikaa. Näyttelyt 
tekisivät nuorten tekemää taidetta näkyväksi sekä nuorille 
itselleen että muillekin ihmisille. Lisäksi se viestisi, että nuor-
ten tekemää taidetta arvostetaan nimenomaan taiteena, ei 
esimerkiksi vain harrastuksena.


 Tätä kirjoittaessani huomasin, että Amos Andersonin museo, 12

nykyiseltä nimeltään Amos Rex, on avannut teoshaun kesällä 
2020 avattavaan 15–23-vuotiaiden nuorten taidetta esittelevään 
Generation 2020 -näyttelyyn (STT Info). 
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Tutkielman arviointia ja ajatuksia jatkosta

Tutkielmaani kokoama viiden nuoren haastatteluaineisto 
tuntui aluksi suppealta, mutta tutkielman tekemisen myötä 
havaitsin, että en pysty ammentamaan sitä tyhjäksi tässä 
yhteydessä. Joka kerta, kun olen palannut haastattelulitte-
rointeihin, olen löytänyt kohtia, joiden merkityksellisyyttä 
en ole aikaisemmin pannut merkille. Esimerkiksi nuorten 
identiteetin rakentumisen käsittelyä taiteen tekemisen kaut-
ta olisi voinut aineiston perusteella vielä syventää, kuten 
myös sen tutkimista, minkälaista taidetta nuoret omalla 
ajallaan tekevät. Näiden aiheiden käsittelyn olen jättänyt 
tietoisesti pois.


Varsinaisten tutkimuskysymysten muotoilu ja kiteyttäminen 
oli vaikeaa. Se saattoi johtua siitä, että nuorten omalla ajal-
la tekemää taidetta on tutkittu vähän ja keskityin tutkielman 
teon alkupuolella itse ilmiön hahmottamiseen. Vasta löy-
dettyäni itseohjautuvuusteorian ja keksittyäni harrastus-
paradigma-sanan löysin näkökulman koko aineistoon. 


Olisikin kiinnostavaa tutkia itseohjautuvuustoriaa tarkem-
min juuri taiteen tekemisen ja taidekasvatuksen konteks-
tissa. Myös itse keksimäni termit (vaikka sellaisia ei opin-
näytetyössä pitäisikään keksiä) taidekasvu ja harrastus-
paradigma kestäisivät lisätarkastelua.
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Mielenkiintoinen aihe jatkotutkimukselle olisi seuranta-
tutkimus, jossa nyt haastattelemiani viittä nuorta haas-
tateltaisiin uudelleen kymmenen vuoden kuluttua. Miten 
nuorena tehty taide ja siihen liittyneet tekijät näyttäytyvät 
ajan päästä katsottuna? Mitkä tekijät ovat vahvistuneet, 
mitkä heikentyneet? Onko linkki taiteeseen säilynyt ja jos 
on, niin millaisena? Jos taas taiteen tekeminen on loppu-
nut ja sisäinen motivaatio kadonnut, olisiko mahdollista 
selvittää, miksi näin on käynyt? Osaisivatko haastateltavat 
tarkastella omaan taiteentekemiseensä liittyviä asioita eri 
näkökulmasta ja tarkemmin? Syy–seuraussuhteiden hah-
mottumista saataisiin eri tavalla näkyville, jos haastatelta-
vat olisivat “entisiä nuoria” ja heidän kanssaan keskustel-
taisiin nuoruudessa tapahtuneesta taiteen tekemisestä 
retrospektiivissä. 


Tämän tutkielman ajatuksiin omatoimisuudesta, tylsyydes-
tä sekä aikatauluttamattomasta ajasta liittyvä ja tutkimisen 
arvoinen ajatus olisi, onko aikuisten pelkäämä nuorten 
passiivisuus yksi kapinoinnin tapa aktiivisuutta, reippautta 
ja omatoimisuutta painottavassa yhteiskunnassa.
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Kiitos 

Kalle, mistäpä ei eli kaikesta. Aamu & Uula, sen muistutta-
misesta, että kirjoituspäivinä ei voi vain nukkua puolille 
päivin ja pestä pyykkiä. Isä, taitosta, kuvista, rautalankaan 
patistamisesta. Mira Kallio-Tavin, ohjauksesta. Karhut, 
24/7 tuesta. Leena Ylä-Lyly ja Tiina Ollila, residensseistä ja 
ruokinnasta. Inka Mäkiö, for killing my darlings. Liisa 
Mayow, viime hetken englantiavusta. Äiti, kiinnostuksesta.
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Liitteet 

Liite 1. Haastattelurunko

– Kertoisitko, mitä (taidetta) teet?

– Missä teet?

– Kuinka usein teet?

– Miten olet alkanut tehdä? 

– Mistä innostut?

– Mikä auttaa innostumaan? Mikä vähentää innostumista?

– Onko sulla joku muu visuaalisuutta tukeva harrastus?

– Koetko olevasi motivoitunut?

– Miten teet? Teetkö yksin vai yhdessä?

– Miksi teet taidetta? Mitä syitä sinulla on taiteen tekemiseen?

– Mihin koet tekemäsi taiteen liittyvän?

– Oletko saanut ohjausta taiteen tekemiselle?

– Haluaisitko saada [ohjausta]?

– Mitä ajattelet [taiteen tekemisen] ohjauksesta? (koulussa / harrastuksessa)

– Näytätkö töitäsi muille?

– Oletko saanut palautetta töistäsi?

– Vaikuttaako palautteen saaminen tekemiseesi?

– Oletko osallistunut kilpailuihin tai näyttelyihin?

– Onko lähi/perhepiirissäsi muita ihmisiä, jotka tekevät kuvia / taidetta?

– Näetkö, että sillä on merkitystä?

– Ketkä kannustavat sinua?

– Kaipaisitko lisää kannustusta?

– Onko kannustuksella merkitystä?

– Millaisia ongelmia olet kohdannut taiteen tekemisessä?

– Mitä teet, jos kohtaat ongelmia?

– Mistä haet ja saat apua?
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Liite 2. Tutkimuslupakaavake

Annan Ruusu Hulmille luvan käyttää haastattelua opinnäytetutkielman tekoon. 
Tutkielma käsittelee omaehtoisesti taidetta tekeviä nuoria.


Tutkielma on Aalto-yliopiston Taiteen laitoksen kuvataidekasvatuksen maisteri 
ohjelman opinnäytetyö.


Haastattelu on luottamuksellinen ja vapaaehtoinen. Haastateltavat pysyvät 
tutkielmassa anonyymeinä ja haastatteluaineisto tuhotaan työn valmistumisen 
jälkeen. 


Haastateltava voi missä vaiheessa tahansa vetäytyä pois / keskeyttää 
osallistumisensa.


Kontaktitiedot:


Ruusu Hulmi

[puh. nro]

ruusu.hulmi@aalto.fi


Työn ohjaaja:


Mira Kallio-Tavin

mira.kallio-tavin@aalto.fi


---------------------------------------------------------------


Haastateltavan allekirjoitus ja päiväys
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