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Tiivistelmä 

Tämä tutkielma tarkastelee kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutusta aikuisopiskelijoiden hy-

vinvointiin. Tehtävänä oli kartoittaa millaisena Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataideopiskelijat 

näkevät kuvataidekasvatuksen merkityksen heidän elämässään ja miten he kokevat sen vaikutta-

van heidän hyvinvointiinsa, ja kuinka tätä hyvinvointia voisi mahdollisesti tukea myös opetuksen 

avulla. Nykyisessä taidekeskustelussa on noussut vahvasti esiin taiteen moninaiset vaikutukset ih-

misen hyvinvoinnille, ja aiemmissa tutkimuksissa on löydetty myös monia yhteyksiä kulttuurin ja 

koetun terveyden ja hyvinvoinnin välillä.  

Tavoitteena oli lisätä ymmärrystä kuvataidekasvatuksen vaikutuksista ja sen laajemmista hyö-

dyistä yksilön hyvinvoinnille. Tutkimuskysymykset olivat: 1) Millaisia hyvinvointivaikutuksia Etelä-

Karjalan kansalaisopiston kuvataidekasvatus tuottaa kuvataidekurssin aikuisopiskelijoille? 2) Miten 

hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset näkyvät opiskelijoiden elämäntilannetta kuvaavissa maa-

lauksissa? 3) Millaisena aikuisopiskelijat kokevat kansalaisopiston kuvataidekasvatuksen merkityk-

sen omassa elämässään?  Teoreettinen viitekehys käsittelee hyvinvoinnin vaikutusten tutkimista, 

mittaamista, ja hyvinvoinnin määritelmiä ja kuinka tutkimusaihetta on käsitteellisesti ja teoreetti-

sesti lähestytty kirjallisuudessa ja kansainvälisissä tieteellisissä artikkeleissa. Käytetyt teoreettiset 

mallit olivat Erik Allardtin hyvinvoinnin kolmijako, John Deweyn kokemusfilosofia ja Desin ja Ryanin 

motivaation SDT-itsemääräämisteoria. 

 

Tutkielma on filosofisilta lähtökohdiltaan fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen kuuluva 

laadullinen tutkimus. Tutkimuksen empiirinen osuus muotoutui kolmen Etelä-Karjalan kansalais-

opiston kuvataideryhmän aikuisopiskelijoiden seurantatutkimuksesta, johon osallistui kymmenen 

informanttia, iältään noin 60–85-vuotiaita. Aineisto kerättiin maalaustehtävien, teemahaastattelu-

jen ja Stimulated recall -menetelmää muistuttavaa aineistonkeruuta käyttäen. Kuvataideopiskeli-

joiden elämäntilannettaan kuvaavat maalaukset analysoitiin Erwin Panofskyn semioottista sisäl-

lönanalyysiä käyttäen ja tutkimusaihetta ja teemahaastattelujen sisältöä lähestyttiin teoriasidon-

naista analyysia mukaillen.  

 

Tulokset osoittivat, että kuvataidekasvatuksen avulla voidaan tukea aikuisopiskelijoiden hyvinvoin-

tia ja elämää hyvin laaja-alaisesti, jos opiskelijalla itsellään on sisäistä motivaatiota ja aktiivinen 

rooli osallistua kuvataidekurssille. Kaikki opiskelijat tunnistivat kuvataidekurssin tuottamia hyvin-

vointivaikutuksia. Hyvinvointivaikutuksia olivat kuvataidekurssilla tuottaneet taiteellinen työsken-

tely ja käsillä tekeminen, ryhmässä toimiminen ja sosiaaliset suhteet ja oman ajan ottaminen, joi-

den koettiin lisäävän henkistä hyvinvointia. Opiskelijoiden hyvinvoinnille tärkeinä näyttäytyivät 

mahdollisuus päästä kulttuuritiloihin, mahdollisuudet osallistua kulttuuriin liittyville areenoille ja 

tyydytys ja kyky käyttää luovia ja älyllisiä mahdollisuuksia, tunne tulla tunnustetuksi ja arvostetuksi 

sekä tyytyväisyys kulttuuritoimintaan. 
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Abstract 

 

This thesis examines the effects of a visual arts course at the Adult Education Centre on the well-

being of adult learners. The task was to be mapped out how the visual arts students of the South 

Karelia Adult Education Centre see the significance of art education in their lives and how they feel 

it effects on their well-being, and how this well-being could possibly be supported also through 

teaching.  The current art debate has strongly highlighted the multiple effects of art on human well-

being, and in previous studies have also found many links between culture and perceived health 

and well-being.  

The aim of this study was to increase understanding of the effects of art education and its wider 

benefits for individual well-being. Research questions include: 1) What kind of well-being effects 

does the visual arts education at South Karelia Adult Education Centre produce for adult students 

in visual arts course? 2) How do the changes in well-being reflect in the paintings depicting the life 

situation of students? 3) How do adult learners experience the importance of visual arts education 

at the Adult Education Centre in their own lives? The theoretical framework deals with the study, 

measurement, and definitions of the effects of well-being and how the research topic has been 

conceptually and theoretically approached in literature and international scientific articles. The 

theoretical models used are Erik Allardt's triad of well-being, John Dewey's philosophy of experi-

ence, and Deci's and Ryan's motivation self-determination theory (SDT). 

 

The thesis is a qualitative study of the phenomenological-hermeneutic tradition from a philosoph-

ical point of view. The empirical part of the study was formed from a follow-up study of adult stu-

dents in three visual art group of South Karelian Adult Education Centre, in which ten informants 

participated, aged around 60–85 years. The material was collected using painting assignments, 

thematic interviews, and data collection similar to the Stimulated recall method. The paintings de-

picting the life situation of the visual arts students were analysed using Erwin Panofsky’s semiotic 

content analysis, and the topic and the content of the thematic interviews were approached in 

accordance with theory driven content analysis. 

 

The results showed that a visual art education can be used to support the well-being and life of 

adult learners on a very broad scale, as far as the student himself or herself has intrinsic motivation 

and an active role in participating in the art course. All students identified the well-being effects of 

the fine arts course. The effects on well-being in the art course were produced by artistic work and 

handicrafts, working in a group and social relationships, and taking one's own time, which were 

felt to increase mental well-being. Important for the well-being of the students were the oppor-

tunity to access cultural spaces, the opportunities to participate in cultural arenas and the satisfac-

tion and ability to use creative and intellectual opportunities, the feeling of being recognized and 

valued, and satisfaction with cultural activities. 

 

Keywords: art education, well-being, Adult Education Centre, image analysis, the effects of art ed-

ucation 
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1 JOHDANTO 

Taiteen ja kulttuurin vaikutuksien on todettu olevan laajoja, monimuotoisia ja monitasoisia niin 

yksilön kuin yhteisöjenkin hyvinvoinnille. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on tutkittu 

paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana. Sekä kotimaisessa että kansainvälisessä tutkimuk-

sessa on löydetty yhteyksiä kulttuurin ja koetun terveyden ja hyvinvoinnin välillä. Yhteiskunnalli-

sissa keskusteluissa on ollut läsnä voimakas tarve kehittää uusia välineitä taiteen ja kulttuurin hy-

vinvointivaikutusten todentamiseen. Tätä keskustelua on herättänyt mahdollisuus osoittaa ja pe-

rustella taiteesta ja kulttuurista saatavaa laajempaa hyötyä, ja saada näin kulttuuri ja taide vah-

vemmin osaksi erilaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia, ja myös osaksi 

pysyviä käytäntöjä. (Wallenius-Korkalo 2011, 48–49.) 

 

Olen koulutukseltani kuvataiteilija (AMK) ja olen työskennellyt kuvataiteilijana ja taideopettajana 

seitsemäntoista vuoden ajan.  Opetan taiteen perusopetusta lapsille ja nuorille sekä erilaisia maa-

laus- ja kuvataiteen tekniikoita aikuisille sekä ohjaan tilaustaidetyöpajoja peruskoululaisille. Olen 

ollut koko ikäni aina viisivuotiaasta lähtien taidekasvatuksen parissa, ensin oppilaan, sittemmin 

avustajan ja nyt opettajan roolissa. Etelä-Karjalan kansalaisopistolla olen opettanut taito- ja taide-

aineita 13 vuotta ja se on päätyönantajani. Minulle kuvataide on toiminut aina väylänä käsitellä niin 

iloisia kuin ristiriitaisiakin ajatuksia ja tunteitani. Se on toiminut minulle tapana toteuttaa luovia 

ideoitani näkyviksi teoksiksi ja suurena ilontuojana, lisäten näin hyvinvointiani. Nykyisessä taide-

keskustelussa on noussut vahvasti esiin taiteen moninaiset vaikutukset ihmisen hyvinvoinnille, ja 

vallalla oleva korona-aika on saanut myös ihmiset keskustelemaan kulttuurin merkityksestä ja sen 

tärkeydestä, ja siitä että taideharrastukset monen muun kulttuuritoiminnan lisäksi ovat olleet pit-

kään keskeytettyinä.  

 

Vuonna 2018 ministerit Annika Saarikko (STM) ja Sampo Terho (OKM) antoivat suosituksen taiteen 

käytöstä osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja terveyden edistämistä. Tämä suositus sisälsi kult-

tuurihyvinvointikäsitteen, joka pohjautuu ajatukseen taiteen ja kulttuurin käytöstä hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisessä, pohjautuen tutkimuksiin, joiden mukaan taide ja kulttuuripalveluiden 

käytön ja kulttuurisen harrastustoiminnan on nähty olevan yhteydessä hyväksi koettuun tervey-

dentilaan, hyvään elämänlaatuun sekä matalaan ahdistuneisuuteen ja masentuneisuuteen. 

(Houni, Turpeinen & Vuolasto 2020, 10, 17–18.) 
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Tutkielmani on laadullinen tutkimus, jonka tehtävänä on kartoittaa miten kansalaisopiston kuva-

taideopiskelijat näkevät kuvataidekasvatuksen roolin ja miten he kokevat sen vaikuttavan heidän 

hyvinvointiinsa ja kuinka tätä hyvinvointia voisi mahdollisesti tukea myös opetuksen avulla. Tut-

kielmani on teoriasidonnainen tutkimus, jonka kohderyhmänä ovat Etelä-Karjalan kansalaisopis-

ton kuvataide 1-, Kuvataide 2-, ja akvarellimaalaus- kurssieni aikuisopiskelijat, n. 60–85-vuotiaat 

opiskelijat. Tutkielmani taustaluvut koostuvat kansalaisopiston toiminnan ja kuvataidekasvatuksen 

opetussuunnitelman tarkastelusta ja hyvinvoinnin ja kulttuurisen hyvinvoinnin määritelmän tar-

kastelusta sekä kirjallisuuskatsauksesta kuvataidekasvatuksen vaikutuksesta yksilön hyvinvoin-

nille. Tutkimuksen empiirinen osuus muotoutuu kolmen Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvatai-

deryhmän aikuisopiskelijoiden seurantatutkimuksesta (10 informanttia). Teetin aikuisopiskelijoilla 

maalaustehtävän kevätlukukauden 2022 alussa ja kevätlukukauden 2022 lopulla. Tein myös luku-

kauden 2022 lopulla teemahaastattelut, jotka nauhoitin. Maalaustehtävien aiheena oli: ”Tee elä-

mäntilannettasi tällä hetkellä kuvaava maalaus”. Tutkimuskysymyksinäni ovat millaisia hyvinvoin-

tivaikutuksia Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataidekasvatus tuottaa kuvataidekurssien aikuis-

opiskelijoille, miten hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset näkyvät opiskelijoiden elämäntilan-

netta kuvaavissa maalauksissa ja millaisena aikuisopiskelijat kokevat kansalaisopiston kuvataide-

kasvatuksen merkityksen omassa elämässään? Pyrin myös herättämään ajatuksia ja pohdin omia 

näkemyksiäni taidekasvatuksesta ja sen vaikutuksista. 
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2 TUTKIMUSAIHEEN JA KOHTEEN KUVAUS 

Tutkielmani kartoittaa kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutuksia aikuisopiskelijoiden hyvin-

vointiin. Tässä luvussa kerron taiteen hyvinvointivaikutuksista, taiteen eri diskursseista ja Etelä-

Karjalan kansalaisopiston kuvataidekasvatuksen opetussuunnitelmasta. Kuvaan myös Etelä-Karja-

lan kansalaisopiston toimintaa. 

2.1 Taiteen hyvinvointivaikutukset 

Honkasalon ja Laukkasen (2015, 26) mukaan taiteen hyvinvointivaikutukset ovat olleet jo pitkään 

laajamittaisten kehittämisprojektien kohteena.  Aina 1990-luvulta lähtien Suomessa on toteutettu 

satoja taiteen hyvinvointivaikutuksia kartoittavia projekteja, joiden keskeisinä rahoittajina ovat toi-

mineet Euroopan Unionin rakennerahastot ESR (Euroopan Sosiaalirahasto) ja EAKR (Euroopan alu-

eellinen kehittämisrahasto). Paljon sisällöllistä tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksista on saatu kah-

den ministeriön koordinoimasta Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (TAIKU) - toimintaohjelman 

avulla. Vuosina 2007–2013 on toteutettu kolme rahoitukseltaan suurta EU-hanketta, joita jäsensi-

vät osallisuuden ja yhteisöllisyyden teemat. Hymykuopat-hankkeen avulla edistettiin kulttuuri- ja 

taideyhdistysten tarjoamien palvelujen hyödyntämistä terveys- ja sosiaalialalla. Taiten tuottoa -

hankkeessa tarjottiin yrityksille ja organisaatioille kulttuuri- ja taidetoimintaa työhyvinvoinnin edis-

tämiseksi ja Vaikuttava sirkus -hanke toimi edellisten lisäksi myös hoidon ja kuntouttamisen alu-

eella.   

 

Lehikoinen ja Vanhanen (2017, 19) kertovat, että liberaalin tasa-arvokäsityksen mukaan ihmisen 

kyvyt, ominaisuudet ja siten myös hyvinvointi toteutuvat parhaiten, kun fyysiset, maantieteelliset, 

sosiaaliset ja taloudelliset osallistumisen esteet raivataan osallistumisen tieltä. Honkasalon ja 

Laukkasen (2015, 25) mukaan 2010-luvun demokraattisen kulttuuripolitiikan hyvinvointivaltion 

kehittämisen projektissa onkin periaatteena ollut taiteen tuominen osaksi yhteiskuntaa. Suoma-

laisessa taiteen hyvinvointivaikutuskeskustelussa ovat korostuneet teemat, joissa taide liitetään 

normatiivisesti yksilön oikeuksiin. Taide- ja kulttuuripalvelut on haluttu tasa-arvoisesti kaikkien 

väestöryhmien saataville alueellisista ja sosiaalisista eroista riippumatta. Taiteen tekemisen ja 

harrastamisen lisäksi taide- ja kulttuuritoimintojen avulla on pyritty lisäämään yhteisöllisyyttä ja 

yhteiskunnallista osallisuutta. Osallisuus ja yhteisöllisyys esiintyvätkin tänä päivänä liki kaikissa 
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yhteiskuntapoliittisissa dokumenteissa aina Euroopan Unionista kuntatason strategioihin asti. Po-

liittisissa ohjelmissa osallisuus nähdään niin tavoitteena kuin keinonakin yksilön hyvinvoinnin li-

säämiseksi ja sen nähdään myös kasvattavan sosiaalista eheyttä, kestävyyttä ja luottamusta.  

 

Lehikoisen ja Vanhasen (2017, 18–19) mukaan kulttuuriset perusoikeudet on kirjattu Suomen 

perustuslakiin, YK:n ihmisoikeuksien julistukseen ja moniin Suomea sitoviin kansainvälisiin ihmis-

oikeussopimuksiin. Kulttuurisiin oikeuksiin sisältyy vaatimus yhdenvertaiseen kohteluun. Mah-

dollisuuksiin saada erilaisia palveluja eivät saa vaikuttaa henkilöön liittyvät tekijät, kuten ikä, etni-

nen tai kansallinen alkuperä, kansalaisuus, kieli, uskonto, vakaumus, mielipide, terveydentila, 

vammaisuus tai sukupuolinen suuntautuminen. Vaatimus yhdenvertaisesta kohtelusta tarkoittaa, 

että kaikilla ihmisillä tulee olla. Yhdenvertaiset mahdollisuudet päästä osallisiksi taide- ja kulttuu-

ripalveluista, jotka puolestaan vahvistavat kulttuurista ja sosiaalista pääomaa sekä antavat mah-

dollisuuden tavoitella hyvinvointia ja sitä kautta myös hyvää elämää. 

 

Hounin, Turpeisen ja Vuolaston (2020, 10–11) mukaan ministerit Annika Saarikko (STM) ja Sampo 

Terho (OKM) ovat vuonna 2018 antaneet suosituksen taiteen käytöstä osana sosiaali- ja tervey-

denhuolta ja terveyden edistämistä. Tähän suositukseen ovat sisältyneet taiteen ja kulttuurin käy-

tön mahdollisuudet ja toimintamuodot, joita ovat taide osana elinympäristöä (rakennusten, tilo-

jen ja julkisivujen taidehankinnat), ohjattu taide- ja kulttuuritoiminta (koululle tai palvelutaloon 

tuleva esiintyvä artisti), soveltavan taiteen käyttö spesifisti (sairaalaklovnit), omaehtoisen harras-

tamisen ja osallistumisen tukeminen (sosiaalihuollon antama kulttuuripassi, kulttuuriresepti tai 

kulttuurilähete lääkäriltä), mahdollisuus kokea taidetta eri muodoissaan (erilaiset taide-esitykset, 

myös digitaaliset näytökset), etsivä kulttuurityö (ennakoivat työ ja ohjaus kulttuurin pariin osana 

kuntoutusta) ja taide hyvinvoinnin tukena (työpaikat ja yhteisöt voivat palkata taiteilijan toteutta-

maan hyvinvointia ja työtä kehittävää toimintaa).   

 

Lehikoisen ja Vanhasen (2017, 15) mukaan taiteen ja hyvinvoinnin käsitteestä on ryhdytty käyttä-

mään nimitystä kulttuurihyvinvointi, joka vakiintui 2010-luvulla suomenkieliseksi kattokäsit-

teeksi kuvaamaan kulttuurin ja hyvinvoinnin- ja terveysvaikutuksia ja laajemmin ihmisten kulttuu-

risia oikeuksia. Hounin ym.  (2020, 17) mukaan kulttuurihyvinvoinnin käsitettä ja taiteen käyttöä 

hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä ei tunneta terveydenhuollon ammattilaisten piirissä kui-

tenkaan vielä kovin hyvin, vaikkakin näyttöä hyviksi havaituista hoitoprosesseista ja taiteen posi-

tiivisista vaikutuksista kaikenikäisille on runsaasti.  Lehikoinen ja Vanhanen (2017, 7–8) ehdotta-
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vatkin, että tutkimustietoa taiteisiin osallistuvien terveys- ja hyvinvointivaikutuksista tarvitaan li-

sää, sillä suomalaisessa yhteiskunnassa on tällä hetkellä monia asioita, jotka ylläpitävät ja aiheut-

tavat epätasa-arvoa ja pahoinvointia. Taiteellisen osallistumisen avulla voidaan löytää ratkaisuja 

ongelmiin, kuten nuorten sosiaalinen eriarvoistuminen, ikääntymisen haasteet kuten yksinäisyys, 

erityistä tukea tarvitsevien heikot mahdollisuudet kulttuuriseen osallistumiseen ja kulttuurien vä-

liset jännitteet. Hounin ym. (2020, 18–21) mukaan taiteella on todettu olevan vaikutusta terveyden 

edistämiseen, psyykkisten ja fyysisten sairauksien sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyyn ja akuut-

tien ja kroonistuneiden sairauksien kuntoutukseen. Kulttuurisella osallistumisella on nähty olevan 

myös yhteys sosioekonomiseen asemaan. Tutkimusten mukaan ennaltaehkäisevään toimintaan 

pitää panostaa, sillä näin voidaan vaikuttaa laaja-alaisesti eri väestöryhmiin ja talouteen. Taide voi 

auttaa hillitsemään terveyshuollon kustannusten nousua hyödyttäen näin koko yhteiskuntaa. Ter-

veydenhuoltolaissa onkin määrätty, että kuntien tulee huomioida asukkaiden terveyden ja hyvin-

voinnin edistäminen osana kuntastrategiaa, jolloin hyvinvoinnin edistäminen taiteen avulla voi-

daan liittää osaksi kuntien strategista tasoa.  

 

Lehikoisen ja Vanhasen (2017, 16) mukaan Ihminen on iästään, voinnistaan tai elinolosuhteistaan 

riippumatta kulttuurinen, luova, itseään ilmaiseva ja kommunikoiva olento. Taiteisiin aktiivisesti 

osallistuminen voi vaikuttaa positiivisesti kulttuurisen ja sosiaalisen pääoman kertymiseen vahvis-

taen ihmisen kykyjä, aktiivista toimijuutta, sosiaalisia verkostoja ja mahdollisuuksia toimia erilai-

sissa sosiaalisissa tilanteissa ja ympäristöissä. Eväsojan (2010, 26) mukaan keskustelua on käyty 

paljon liikunnan, terveellisen ruokavalion ja riittävän yöunen merkityksistä ihmisen terveydelle. 

Riittävästi ei ole kuitenkaan keskusteltu taiteiden tärkeydestä ja mielen hyvinvoinnista yksilön hy-

vinvointia edistävänä tekijänä. Eväsojan (2010, 26) mukaan Richard Smith onkin todennut, että jos 

Ison-Britannian terveydenhuollon budjetista siirrettäisiin taiteille 0,5 %, edistäisi se merkittävästi 

kansalaisten terveyttä, sillä terveys ei ole vain fyysistä hyvinvointia ja kivun poissaoloa vaan se on 

sairauden, kivun ja kuoleman hyväksymistä. Länsimaisessa medikalisoituvassa yhteiskunnassa lää-

ketiede pyrkii kuitenkin parantamaan kipuja ensisijaisesti lääkehoidolla. Laitisen (2017, 87–89) mu-

kaan taiteen ja taiteellisen toiminnan mahdollisuudet on havaittu myös mielenterveyden edistä-

misessä, mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämisessä ja arjessa selviytymisessä. Taiteen te-

keminen on auttanut mielen sairauksista toipumisessa ja mielen parantumista tukevien ympäris-

töjen luomisessa.  Positiivisia vaikutuksia on tunnistettu suhteessa mielialaan, tunteisiin, masentu-

neisuuden ja ahdistuneisuuden määrään, stressin kokemiseen ja hallintaan sekä kognitiivisiin toi-

mintoihin, kuten havaintokykyyn ja muistiin. Näyttöä taiteen merkityksestä mukautumis-, sopeu-
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tumis- ja sietokyvyn kehittämisessä on myös saatu. Lisäksi taiteellinen toiminta voi lisätä mielen-

terveyspalveluja käyttävien ihmisten itsetuntemusta, itsetuntoa, itseluottamusta, itsensä hyväksy-

mistä ja arvokkuuden tunnetta. 

 

Vuonna 2007 Suomen hallitusohjelmassa nostettiin Eväsojan (2010, 26) mukaan esille kulttuuri-

seteleiden käyttöönotto liikuntaseteleiden rinnalla, ja pari vuotta myöhemmin kulttuuriseteleille 

myönnettiin myös verovapaus. Verovapauden myötä kulttuurisetelistä tuli ns. yhdistelmäseteli, 

jota pystyi käyttämään sekä kulttuuri- että liikuntaharrastuksiin. Taidetta on ollut Suomessa esillä 

johtajien huoneissa ja pankkien ja kirjastojen seinillä. Taiteen lisääminen kouluissa, terveyskeskuk-

sissa, sairaaloissa, hoitokodeissa ja muissa julkisissa tiloissa tukee tutkimusten mukaan ihmisten 

henkistä hyvinvointia, terveyttä ja aktiivisuutta, tuoden samalla myös leivän taiteilijan pöytään. Tai-

teen avulla työntekijöiden motivaatio ja luovuus kasvavat ja samalla työnantajat hyötyvät työnteki-

jöiden hyvinvoinnin parantuessa ja mahdollisten sairauspoissaolojen vähentyessä. Nieminen 

(2011, 35) kertookin, että työssäjaksamiseen on ryhdytty etsimään apua kulttuurista ja taiteesta. 

Taideinstituutiot tarjoavat työelämässä oleville kohderyhmille erilaisia taidetyöpajoja ja worksho-

peja, joissa voi työstää työhön ja omaan elämäänkin liittyviä teemoja taiteilijan tai kuvataideopet-

tajan ohjaamana. Erilaisten taiteen teemojen avulla voidaan herätellä luovuutta, pohtia työssäjak-

samista sekä yleisiä elämään liittyviä teemoja. Tällaisten taidelähtöisten työpajojen ajatuksena on 

ollut tarkastella näitä asioita taiteen keinoin ja uusia näkökulmia avaten.  

 

 Houni (2020, 18) korostaa, että kulttuurisen saavutettavuuden kannalta erittäin tärkeää on se, 

paljonko kunnalla on kulttuuripalveluja, minkälaisia ne ovat ja kuinka niissä on huomioitu erilaiset 

oppijat tai osallistujat. Lehikoinen & Vanhanen (2017, 7–8) toteavatkin että niukkuuden aikana 

päättäjät ja virkamiehet saattavat ajatella, että taiteiden olemassaoloa tulee perustella instrumen-

taalisilla arvolupauksilla, kuten taiteen hyvinvointivaikutuksilla. Tällaisia vaikutuksia ei kuitenkaan 

olisi ilman taiteen kohtaamisessa syntyvää syvää taidekokemusta. Jotta tällaisia kokemuksia syn-

tyisi, vaatii se taiteen saavutettavuutta, sitä että ihmiset pääsevät yhdenvertaisesti osallisiksi tai-

teista. Tämä edellyttää taideorganisaatioilta, taidepedagogeilta ja taiteilijoilta taidekasvatusosaa-

misen lisäksi myös ymmärrystä yhteiskunnallisesti vastuullisesta toiminnasta, joka pyrkii purka-

maan eriarvoisuuden mekanismeja ja on luonteeltaan osallistavaa. Taiteisiin osallistuminen on 

osa kulttuuristen perusoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista, tarjoten hyvää elämänlaatua ja 

mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.  
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2.2 Taiteen diskurssit 

Taiteiden ensisijainen tehtävä sivistysvaltioissa on olla taidetta ja tulla kohdatuksi ja arvioiduksi 

taiteena. Taide pyrkii haastamaan vallitsevia taiteellisia ajattelumalleja ja toimintaa. Se myös eh-

dottaa uudenlaisia tapoja ajatella ja tehdä taidetta. Taiteella voi olla yhteiskunnassa myös eettisiä, 

moraalisia, kasvattavia, terapeuttisia, terveyttä vahvistavia ja ongelmanratkaisullisia tehtäviä. Tai-

teen avulla voidaan haastaa vallitsevia arvoja, normeja, moraalia, toimintaa, stereotypioita ja val-

lankäyttöä. Taiteisiin kuuluu monenlaisia erilaisia suuntauksia, joista suurella osalla ei ole mitään 

tekemistä terveyden tai hyvinvoinnin kanssa. Tästä huolimatta taide voi monella tapaa vaikuttaa 

ihmisten hyvinvointiin. Taiteen ominaisuuksiin kuuluu jatkuva uudistuminen ja uuden luominen. 

Taide antaa panoksensa yhteiseen kulttuuriseen pääomaan kartuttaen samalla myös ihmisten voi-

mavaroja. (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 8.) 

 

Taiteen merkitys on neuvoteltava aina uudelleen riippuen asiayhteydestä, jossa keskustelua käy-

dään. Tämä johtuu siitä, että taidemaailma on jatkuvassa muutoksessa oleva hajanainen yhteisö 

ja taiteellista toimintaa tapahtuu nykyään myös perinteisten taideinstituutioiden ulkopuolella, ku-

ten eri organisaatioiden muilla aloilla. Taidetta onkin tästä syystä puheen tasolla määritelty eri dis-

kurssien avulla. Pyhyysdiskurssilla kuvataan puhetta, jolla korostetaan taiteen itseisarvoa, auto-

nomisuutta. Tällöin taide ja taidekokemus nähdään niin henkilökohtaisena, että ne lähestyvät lä-

hes pyhää kokemusta. Keskusteluissa korostuu huoli taiteen autonomisuuden säilymisestä siinä 

tapauksessa, jos taiteelle määritellään taidekontekstin ulkopuolisia tehtäviä ja määreitä. Talous-

diskurssilla kuvataan puhetta, joka pyrkii hyödyntämään taidetta taloudellisesti taidekontekstin 

ulkopuolella. Tällöin korostuvat taiteellisen toiminnan merkitys esimerkiksi yrityksen tuottavuuden 

kasvulle tai sairaspoissaolojen vähenemiselle. Tällöin taiteen hyvinvointivaikutukset ovat mitta-

reilla ja numeroilla mitattavia ja puheen keskiössä ovat tutkimustulokset taiteen fysiologisista ja 

psykologisista positiivisista vaikutuksista. Yhteiskunnallisessa diskurssissa puhe taiteesta näh-

dään pyrkimyksenä liittää taide osaksi muuta yhteiskunnallista keskustelua, kuten sosiaali-, talous- 

tai innovaatiopolitiikkaa. Tämä puhe kytkeytyy 1950-, 60- ja 70- lukujen aktivismiin, jonka pyrkimyk-

senä on osallistaa ihmiset pohtimaan omaa todellisuuttaan ja sen avuin toteuttamaan yhdessä 

yhteiskunnallista muutosta. Kytköksiä voidaan nähdä myös freireläisiin ajatuksiin kriittisestä peda-

gogiikasta, jossa yhdistyy dialogisuus, yhteiskunnallinen tiedostaminen ja taistelu oikeudenmukai-

suuden puolesta. Puhutaan myös postboalisesta työskentelyorientaatiosta, johon vaikuttavat sekä 

yhteiskunnallinen että taloudellinen diskurssi. (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 9–10.) 
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Taidelähtöisiksi menetelmiksi kutsutaan toimintaa, jossa käytetään yhdessä eri taidemuoto-

jen työskentelyä, pyrkien vaikuttamaan tai saamaan aikaiseksi muutosta osallistujien ajatteluun tai 

toimintaan. Taidelähtöisillä menetelmillä voidaan tehdä yhdessä osallistujien kanssa taidetta, tai 

menetelmiä voidaan soveltaa välineellisesti muihin konteksteihin. Taidelähtöisten menetelmien 

päätavoitteena on dialoginen prosessi eikä niinkään taiteellinen tuotos. Pyrkimyksenä on rohkaista 

luovuuteen ja herättää uusia ajatuksia ja oivalluksia. Terapian diskurssissa taiteen materiaalien 

ja taiteellisten prosessien kautta syntyvät kokemukset, symbolit ja metaforat nähdään osana itseil-

maisua, joka auttaa ajatusten jäsentelyssä ja tunteiden käsittelyssä. Jotta taide koskettaisi ihmisen 

tunne-elämää, ei taiteellisen tekemisen tarvitse kuitenkaan tapahtua terapiassa. Taiteisiin osallis-

tuminen ja osallistavat taideprosessit jo itsessään vaikuttavat ihmisten tunteisiin avaten niitä ja 

tehden näkyviksi erilaisia tunnetiloja, joita muuten on vaikea sanoittaa tai nostaa keskustelun ai-

heeksi. (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 10–11.)  

2.3 Kansalaisopiston kuvataidekasvatus 

Kansalaisopistojen opetus on vapaata sivistystyötä, jonka tavoite ja tehtävä ovat kansalaisuuteen 

kasvattaminen yksilön sivistämisen ja itsekasvatuksen ohella. Kursseille kokoonnutaan viikosta ja 

usein vuodesta toiseen oppimaan ja tekemään yhdessä. Kansalaiseksi kasvattaminen on yleisen 

sivistämisen ja itsekasvatuksen ohella yksi vapaan sivistystyön, laajemmin pohjoismaisen kansan-

sivistyksen, keskeisiä sivistyspyrkimyksiä, jotka pohjautuvat aikamme merkittäviin yhteiskunnalli-

siin haasteisiin, edustuksellisen demokratian toimivuuteen, elämäntaitojen ja sosiaalisen oikeu-

denmukaisuuden toteutumiseen ja väestön ikääntymiseen. (Pastuhov & Salo 2019, 182.) 

 

Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataideopettajan tehtävänä on löytää käytännön tietoa opiskeli-

joiden oppimisen tukemiseksi ja ohjaamiseksi. Opettajan rooli sisältää välittämisen, vastuun otta-

misen, vaikuttamisen, verkostoitumisen sekä kyvyn yhdessä työskentelyyn. Taideopetus pohjau-

tuu kokemukselliseen, multisensoriseen ja toiminnalliseen oppimiseen. Kuvataideopetuksen 

luonne on tutkivaa ja sen päämääränä on kehittää oppilaan kykyä ymmärtää taidetta, ympäristöä 

ja muuta visuaalista kulttuuria ja sen ilmiöitä. Tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa henkilö-

kohtaista ilmaisua ja antaa oppilaalle mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen iloa. Tunneilla opis-

kellaan taidehistoriaa, väri-, sommittelu- ja materiaalioppia sekä saadaan tietoa kuvataiteen erilai-

sista tekniikoista, työvälineistä ja ilmaisutavoista. Kuvataiteen opetus ja oppiminen ovat yksilöllis-

ten ja yhteisöllisten taitojen ja tietojen kokonaisvaltainen prosessi, jonka kautta kulttuurinen osal-

lisuus syntyy. (EKKO OPS 2018, 12–13.) 
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Kuvataidekurssien tavoitteena on ohjata kuvataideopiskelijoita herkäksi taiteen tekemiseen ja ko-

kemiseen sekä iloon, haluun, taitoon, uteliaisuuteen ja rohkeuteen tulkita taidetta henkilökohtai-

sesti. (EKKO OPS 2018, 12–13.) Opiskelija havaitsee ja tutkii erilaisia taiteen, ympäristön ja muun 

visuaalisen kulttuurin ilmiöitä. Hän pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan ja tunteitaan taiteen avulla 

sekä tuntee ja osaa analysoida taidetta. Opiskelija kykenee sommittelemaan teoksiaan, valitse-

maan värejä ja osaa käyttää sopivia materiaaleja ja tekniikoita. Hän osaa arvioida sanallisesti teok-

sen valmistumista ja valmista teosta. Hän myös arvostaa niin omia kuin muidenkin valmistamia 

teoksia. Opiskelija osaa käyttää materiaaleja ja työvälineitä turvallisesti ja edistää kestävää kehi-

tystä materiaalivalinnoissaan ja työskentelyssään. (EKKO OPS 2022, 20.) 

 

Kansalaisopistossa opiskelu on pääsääntöisesti vapaatavoitteista eikä johda tutkintoon. Etelä-Kar-

jalan kansalaisopisto on kuitenkin viime vuosina kehittänyt yhteistyössä muiden vapaan sivistys-

työn toimijoiden kanssa tapoja, joilla opiskelija voi halutessaan osoittaa osaamistaan ja saada 

osaaminen tunnustetuksi myös yli oppilaitosrajojen. Vapaan sivistystyön oppilaitoksilla oli mahdol-

lisuus lakimuutosten (2020, 2021) myötä viedä osaamisperusteisten koulutusten opintosuorituksia 

kansalliseen opintosuoritusten ja tutkintotietojen Koski-tietovarantoon. Tällaiselle vapaan sivistys-

työn osaamisperustaiselle koulutukselle on määritelty selkeät osaamistavoitteet sekä -kriteerit, joi-

hin arviointi perustuu. Kurssien kuvauksissa on kerrottu, minkälaista osaamista kurssilla voi tavoi-

tella, sekä esitetty osaamisen osoittamisen tapoja ja arviointikriteereitä. (EKKO OPS 2022,10.)  

 

Kevätlukukaudella 2021 Etelä-Karjalan kansalaisopistossa otettiin käyttöön Taidan-osaamismerkit, 

jotka on suunniteltu maalaustaiteeseen ja piirtämiseen, kumpaankin kolme eri osaamistasoa, joita 

ovat A, B ja C-taso (Etelä-Karjalan kansalaisopisto 2022). Halutessaan opiskelija voi osoittaa kuva-

taiteen osaamistaan suorittamalla digitaalisen Taidan-osaamismerkin, jossa on kuvattu sanallisesti 

sekä osaaminen että vaadittava taitotaso. Tällöin kurssin opettaja arvioi opiskelijan osaamista 

näyttötehtävien perusteella. Taideaineiden kursseilla on opiskelijalla myös mahdollisuus arvioida 

itse oppimisensa edistymistä ja valmistamaansa teosta. Opettajalta hän saa tuntien aikana jatku-

vaa henkilökohtaista palautetta. Kursseilla voidaan antaa myös palautteita keskustelemalla koko 

ryhmän kanssa yhteisesti, jos opiskelijat näin haluavat. (EKKO OPS 2022,19-20.) 
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2.4 Etelä-Karjalan kansalaisopisto 

Etelä-Karjalan kansalaisopisto (EKKO) on perustettu vuonna 2005 ja se on säätiön ylläpitämä yksi-

tyinen vapaan sivistystyön oppilaitos. Etelä-Karjalan kansalaisopiston kurssit ovat kaikille ihmisille 

avoimia iästä tai koulutustasosta riippumatta. Kansalaisopiston opiskelu on itsensä kehittämistä, 

vapaaehtoista, non-formaalia opiskelua, eivätkä kurssit ole yleensä tutkintokeskeisiä. Valtio ja kun-

nat tukevat kansalaisopiston toimintaa ja kurssimaksut on pyritty pitämään niin alhaisina, että 

opiskelijan varallisuus ei myöskään ole este osallistumiselle. Kursseille voi ilmoittautua erikseen 

joko syys- tai kevätlukukaudelle tai maksaa kerralla koko vuoden opinnot. Kansalaisopiston perus-

ideana on tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen, itseohjattuun opiskeluun ja kansalaisosaamisen 

kehittämiseen sekä yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon tukemiseen. Lukuvuoden opinto-ohjelma 

perustuu alueen toiminta-alueen asukkaiden tarpeisiin ja toiveisiin, ja kursseja järjestetään kysyn-

nän ja tarjonnan kohdatessa. Etelä-Karjalan kansalaisopistolla on monia uskollisia opiskelijoita, 

jotka ovat käyneet jonkin tietyn opettajan kursseilla vuodesta toiseen. Heille kansalaisopistossa 

opiskelusta on tullut elämäntapa. (Etelä-Karjalan kansalaisopisto 2021.) 

 

Etelä-Karjalan kansalaisopiston toimintaan osallistuu vuosittain noin 13 000 ihmistä, joista noin 

500 on maahanmuuttajaopiskelijoita. Etelä-Karjalan kansalaisopiston kurssitarjonta sisältää käsi-

töitä ja kuvataiteita, kieliä ja kulttuuria, tietotekniikkaa, musiikkia, urheilua ja hyvinvointia sekä yh-

teiskuntatietoisuutta. Kursseja tarjotaan niin koko lukuvuoden kestävinä kuin lyhytkursseinakin. 

Kurssitarjonnassa on myös muutaman tunnin julkisia luentoja ja muita tapahtumia eri aihealueilla 

koko lukuvuoden ajan. Etelä-Karjalan kansalaisopisto tarjoaa myös etäopintoja, joiden kysyntä ja 

tarjonta ovat kasvaneet näin korona-aikana. Kurssitarjonnan tavoitteena onkin vastata myös yh-

teiskunnallisiin muutoksiin.  

 

Etelä-Karjalan kansalaisopiston, kuten kaikkien kansalaisopistojen tärkeänä tehtävänä useiden 

vuosien ajan on ollut muun muassa suomen kielen opettaminen ja maahanmuuttajien integroimi-

nen suomalaiseen yhteiskuntaan. Etelä-Karjalan kansalaisopistolla on myös kursseja erityisryh-

mille, joiden opetuksessa otetaan huomioon opiskelijan vamma tai mahdollinen sairaus. Kulttuu-

risen tasa-arvon edistämiseksi EKKO järjestää erityisryhmille opetusta mm. draaman, musiikin ja 

käsityön saralla. Kansalaisopiston rakennus on suunniteltu myös liikuntarajoitteiset oppilaat huo-

mioiden. Opistotalossa on hissi ja esteetön pääsy. Opetushallituksen myöntämän erityisavustuk-

sen turvin opisto antaa myös alennusta opintomaksuihin erityisryhmille, kuten työttömille, 63-
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vuotta täyttäneille, eläkeläisille ja maahanmuuttajille. Alennus on 15 euroa niistä opinto-ohjelman 

kursseista, joiden lopussa on OS-merkintä. (Etelä-Karjalan kansalaisopisto 2021.) 

 

Tärkeitä arvoja Etelä-Karjalan kansalaisopistolle ovat tasa-arvo ja yksilöllisyys, yhteisöllisyys, avoi-

muus ja innovaatio. Etelä-Karjalan kansalaisopistolle on myönnetty kestävän kehityksen sertifi-

kaatti. Kestävän kehityksen periaatteet ovat mukana opiston kaikessa toiminnassa: kursseissa, ta-

pahtumissa, julkisissa luennoissa ja fyysisessä ympäristössä. Kestävän kehityksen teemat ja tavoit-

teet ovat: vastuullinen hankinta ja kestävä kulutus (taloudellinen vastuu), jätteiden syntymisen eh-

käiseminen ja kierrätys (ympäristövastuu), energia ja vesi (ympäristövastuu), henkilöstön ja opis-

kelijoiden hyvinvointi (sosiaalinen vastuu), kulttuuriympäristö, tavat ja perinteet (kulttuurinen vas-

tuu) ja monikulttuurisuus ja kansainvälisyys (kulttuurinen ja sosiaalinen vastuu). (EKKO OPS 2018, 

4.) 
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3 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

Tässä luvussa esitellään tutkielman teoreettinen viitekehys ja määritellään tärkeimmät käsitteet. 

Kerron kuinka hyvinvoinnin vaikutusten tutkimista, mittaamista, ja hyvinvoinnin määritelmiä on 

käsitteellisesti ja teoreettisesti lähestytty kirjallisuudessa ja kansainvälisissä tieteellisissä artikke-

leissa. Esittelen tutkielmassa käyttämäni teoreettiset mallit, joita ovat Erik Allardtin (1976) hyvin-

voinnin kolmijako having-loving-being, John Deweyn kokemusfilosofia ja Desin ja Ryanin SDT-itse-

määräämisteoria. Kerron kuinka taidekasvatuksen vaikutuksia on tutkittu aikaisemmin, millaisia 

tuloksia tutkimusten avulla on saatu ja mitä olisi tarpeen tutkia lisää.  

3.1 Hyvinvoinnin määritelmät 

Crispin (2021) mukaan termin hyvinvointi yleinen käyttö liittyy yleensä terveyteen.  Hyvinvointi-

termin filosofinen käyttö on laajempaa ja siihen liittyy käsitys siitä, kuinka hyvänä elämä näyttäytyy 

yksilölle. Ihmisen hyvinvointi on sitä, minkä yksilö kokee hyväksi. Terveyden voidaan siis sanoa ole-

van osa yksilöin hyvinvointia, mutta se ei sisällä sitä kaikkea sitä millä hyvinvointi voidaan määri-

tellä. Yksi korreloiva termi, joka tulee huomata, on yksilön oman edun tavoittelu. Termiä onni käy-

tetään puolestaan usein tavallisessa elämässä, kun viitataan hetkelliseen tilaan kuten tyytyväisyy-

den tunteeseen. Filosofiassa on mahdollista puhua ihmisen elämän onnesta tai hänen onnellisesta 

elämästään, vaikka kyseinen henkilö kokisi yleensä itsensä melko kurjaksi. Tämä johtuu siitä, että 

jotkut hyvät asiat tekevät yksilön elämästä onnellisen, vaikka häneltä puuttuisi tyytyväisyys. Puhut-

taessa siitä, mikä tekee yksilön elämästä hyvää, tulee käyttää termiä hyvinvointi onnellisuuden si-

jaan. Viime vuosikymmeninä positiivinen psykologia on omalta osaltaan lisännyt valtavasti tutkijoi-

den onnellisuuden käsitteeseen kiinnittämää huomiota. Positiivisessa psykologiassa onnellisuus 

ymmärretään yleensä tyytyväisyytenä tai elämäntyytyväisyytenä, ja sitä mitataan esimerkiksi itse-

laadituilla raporteilla tai päivittäisillä kyselylomakkeilla.  

 

Tepon (2015) mukaan hyvinvoinnilla on nähty olevan kolme ulottuvuutta, joilla viitataan sekä yksi-

lön että yhteisön hyvinvointiin.  Nämä ulottuvuudet ovat terveys, materiaalinen hyvinvointi ja ko-

ettu hyvinvointi tai elämänlaatu. Terveys sisältää fyysisen, sosiaalisen ja henkisen hyvinvoinnin ti-

lan. Materiaaliseen hyvinvointiin kuuluvat mm. toimeentulo, asuminen, palvelut ja ympäristö. Jo-

kaisella ihmisellä on oma käsityksensä hyvinvoinnistaan, terveydestään ja niistä seikoista, jotka 

muodostavat hänen kokonaisvaltaisen hyvinvointinsa. Kokonaisvaltainen hyvinvointi puolestaan 
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pitää sisällään fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn, jossa ihminen on myönteisessä 

vuorovaikutuksessa elinympäristönsä kanssa. Hyvinvointi on yksilön ja yhteisön välillä oleva vasta-

vuoroinen prosessi. Yhteisötason hyvinvointiin kuuluvat terveys, koulutus, työllisyys, asuminen, 

perheen toiminta, taloudelliset resurssit ja vapaa-aika. Yksilötason hyvinvointiin liitetään sosiaali-

set suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus, sosiaalinen pääoma, fyysisten tarpeiden tyydytys, 

liikunta, ravinto, uni sekä hyvä terveys ja sairauksien puute. Yksilön hyvinvoinnille merkityksellistä 

on työ, ihmissuhteet, harrastukset, joutenolo ja nauttiminen. Hyvinvoinnin kannalta tärkeää on 

myös elämänhallinta ja yhteisöön tai ryhmään kuuluminen, kuten perheen, työyhteisön tai ystävä-

piirin kanssa toimiminen. Hyvinvointi on yksilön ja yhteisöjen välinen vastavuoroinen prosessi, jo-

ten se vaatii fyysisen, pyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin saavuttamiseksi kykyä tunnistaa ja to-

teuttaa omia toiveita, tyydyttää tarpeet, muuttaa ympäristöä tai pystyä tulemaan toimeen sen 

kanssa.  

 

Hyvinvointi voidaan Hirvilammin (2015, 21) mukaan nähdä eri näkökulmista lähestyttävänä komp-

leksisena käsitteenä, jonka näkökulmia rajaavat ja ohjaavat erilaiset hyvinvointiteoriat, jotka liitty-

vät laajemmin tieteenalan vallalla oleviin paradigmoihin ja niihin perustuviin ihmiskäsityksiin. Nie-

men ym. (2017,168) mukaan hyvinvoinnin teoriat on jaettu perinteisesti kolmeen luokkaan, joita 

ovat hedonistiset teoriat, haluteoriat ja objektiiviset lista -teoriat. Hyvinvoinnin teorioiden nykyinen 

kirjo ei välttämättä jakaannu tasaisesti näihin kolmeen alueeseen, mutta jo tämän perinteisen kol-

mikon tunteminen voisi parantaa hyvinvoinnista käytävien keskustelujen laatua sekä politiikan että 

tieteen saralla.  

 

Hedonismilla tarkoitetaan Airaksisen (2017, 2262) mukaan oppia siitä, että ihmisen käyttäytymistä 

ohjaavat mielihyvän tavoittelu ja mielipahan välttäminen. Tällöin puhutaan psykologisesta hedo-

nismista, joka on empiirinen teoria. Eettisen eli normatiivisen hedonismin mukaan ihmiselle on 

luontaista ja sallittua tavoitella omaa mielihyväänsä ja välttää mielipahaa kaikessa, mitä hän tekee. 

Teorian mukaan mielihyvä ja mielipahan välttäminen ovat ainoita arvokkaita asioita ja normatiivi-

nen hedonismi oikeuttaa tällaiseen motivaatioon. Niemen ym. (2017, 169) mukaan Utilitaristit kyt-

kivät tämän näkökulman suoraviivaisesti myös eettisyyteen, jolloin sellainen teko (sääntöutilitaris-

min tapauksessa sääntö) on eettinen, joka maksimoi nautinnon ja minimoi kärsimyksen mahdolli-

simman suurelle joukolle ihmisiä.  
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Niemen, Rautiaisen, Kannasojan, Haapakosken, Pellisen ja Mäntysaaren (2017, 169) mukaan halu-

teorioiden perusajatuksena on, että yksilö voi hyvin silloin kun hänen haluamansa ja tärkeinä pi-

tämänsä asiat toteutuvat hänen elämässään. Sen paremmin hän voi, mitä paremmin hänen sillä 

hetkellä haluamansa asiat toteutuvat. Haluteoriat ovat olleet erityisesti taloustieteilijöiden suosi-

ossa. Syy tähän on metodologinen, sillä ihmisten nautintojen ja kärsimysten mittaaminen ja ver-

taileminen on vaikeaa. Helpompaa on kysyä heiltä heidän haluistaan ja preferensseistään. Objek-

tiiviselta vaikuttava standardi erilaisten halujen ja preferenssien tyydytyksen arvolle on raha.  

 

Crispin (2021) mukaan objektiiviset listateoriat ymmärretään yleensä teorioina, joissa luetellaan 

hyvinvointia muodostavia ja määrääviä asioita. Ne eivät koostu pelkästään miellyttävästä koke-

muksesta eivätkä halujen tyydytyksestä. Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi tieto tai ystävyys. 

Hedonismia voidaan myös pitää eräänlaisena listateoriana. Näin ajateltuna kaikki luetteloteoriat 

saattavat siten vastustaa haluteorioita kokonaisuutena. Objektiivisille listateorioille on annettu 

yleistä kritiikkiä siitä, että ne ovat elitistisiä, koska ne näyttävät väittävän, että tietyt asiat ovat hyviä 

ihmisille, vaikka nämä ihmiset eivät nauttisi niistä eivätkä edes haluaisi niitä. Mattilan (2018) mu-

kaan eudaimoninen onnellisuus puolestaan saavutetaan merkityksen ja tarkoituksen kokemuk-

silla. Toiminnan tavoitteena on tai sen tulee olla onnellisuus ja onnellisuuden saavuttamiselle mer-

kityksellistä on itsensä toteuttaminen.  

 

Niemen ym. (2017, 170.) mukaan on olemassa myös hybriditeorioita, jotka korostavat, että ihmi-

selle hyvää on se, että hän nauttii jostakin nauttimisen arvoisesta tai hän saavuttaa jonkin halua-

mansa, mikä on haluamisen arvoista. Tämän teorian voi nähdä subjektiivisena, sillä siinä ei väitetä 

yksilölle hyväksi asioita, joista hän ei subjektiivisesti nauttisi. Toisaalta tämä teoria on myös objek-

tiivinen sikäli, että nautinto tai haluaminen katsotaan objektiiviseksi asiaksi. Haasteeksi hybriditeo-

rioissa nouseekin se, kuinka yhdistää eri teoriaperinteiden hyvät puolet yhdistämättä niihin kuiten-

kaan niiden ongelmia.  

 

Hyvinvointitutkimuksen piirissä tunnetaan myös lukuisia tarveteorioita, joita yhdistää ymmärrys 

hyvinvoinnista tilana, jossa ihmisen on mahdollista saada keskeiset tarpeensa tyydytettyä. Hirvi-

lammin (2015, 28) mukaan Des Gasper on jaottelllut kolme erilaista tapaa ymmärtää tarpeet. Tar-

peen käsitettä voidaan käyttää neutraalisti hyvinvoinnin arvioinnissa silloin, kun viitataan toimintaa 

selittävään voimaan tai potentiaaliin. Tarpeet voidaan käsittää välttämättömyytenä jonkin asian 

saavuttamiseksi. Tällöin ne nähdään ihmisen perusolemuksen elementteinä, joiden toteutumatta 

jättämisestä aiheutuisi vakavaa haittaa.  Tarve voi myös asettaa vahvan normatiivisen vaatimuksen 
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saavuttaa välttämätön päämäärä, jolloin ihmisellä on tarve saada jotakin, koska tämän tarpeen 

tyydyttäminen vaikuttaa jonkin päämäärän saavuttamiseen. 

3.2 Hyvinvoinnin mittaaminen 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2021) määrittelee hyvinvoinnin monimutkaiseksi käsitteeksi, jota 

ei voi yhdellä mittarilla mitata. On olemassa useita eri tutkimusperinteitä, joissa hyvinvoinnin ky-

symystä on lähestytty eri tavoin. Hyvinvoinnin mittaamiseen on käytetty niin objektiivisia kuin sub-

jektiivisiakin mittareita. Hyvinvoinnin mittaaminen voidaan jakaa myös positiivisen ja negatiivisen 

mittaamisen välillä. Se, mitä mittaria hyvinvoinnin mittaamiseen käytetään, riippuu siitä millä ta-

solla hyvinvointia halutaan mitata. Halutaanko tietoa yksittäisten ihmisten ja heidän välisistänsä 

eroista vai onko kohteena laajemmat alueet tai kokonaiset maat. Hyvinvointitutkimusta on arvos-

teltu usein siitä, että sen soveltamat mittarit kuvaavat enemmänkin hyvinvoinnin nurjaa puolta, 

kuten huono-osaisuutta, hyvinvoinnin vajeita tai syrjäytymisriskejä. Tämä johtuu siitä, että ulko-

puolisen tutkijan onkin helpompi arvioida sitä, mikä on ihmiselle vahingollista kuin sitä mikä lisäisi 

hänen hyvinvointiaan.  

 

Niemen ym. (2017, 168) mukaan hyvinvointia voidaan tarkastella viidestä eri näkökulmasta, joita 

ovat lääketieteellinen, psykologinen, sosiaalinen, taloustieteellinen ja filosofinen näkökulma. Näillä 

jokaisella näkökulmalla on tärkeä rooli, jotta voidaan muodostaa tasapainoinen näkökulma hyvin-

vointiin. Hyvinvoinnin määrittelyssä on filosofialla ollut tärkeä rooli ja pitkät perinteet. Hyvinvointi 

on normatiivis-eettisesti ladattu käsite, joten sitä tulee aina tarkastella eettinen näkökulma huomi-

oiden. Yhteiskunta- ja sosiaalipolitiikan kiinnostuksen kohteena ei ole pelkkä hyvinvointi, vaan hy-

vinvointia tarkastellaan eettisesti kestävänä ja oikeudenmukaisena hyvinvointina, jota tutkitaan 

monitieteisesti ja kokonaisvaltaisesti.  

 

Niemi ym. (2017, 175.) kertovat, että hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen mittaamisen voidaan nähdä 

vaativan lääketieteellisen, psykologisen, sosiaalisen, taloustieteellisen ja filosofisen näkökulmien 

huomioimista. Hyvinvointia on tärkeää pohtia myös teoreettisesta näkökulmasta, sillä haasteita 

tuo indikaattoreiden valinta, joiden sopivuus määräytyy teorioiden pohjalta. Hyvinvointitutkimusta 

voi lähteä tekemään niin, että 1) valitsee yhden parhaaksi katsotun teorian ja rakentaa indikaattorit 

sen pohjalta, 2) olettaa kaikkien teorioiden paljastavan kohteen olennaisia puolia ja rakentaa siitä 

oman ryhmän indikaattoreita tai 3) etsii teorioille yhteistä nimittäjää eli parhaassa tapauksessa 

kaikkien näkökulmasta perusteltuja indikaattoreita.  
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Bardyn (2009, 229) mukaan resurssiperäinen lähestymistapa on pitkälti vakiintunut Pohjoismai-

sessa hyvinvointitutkimuksessa. Siinä hyvinvointi yhdistetään yksilöiden resurssien hallintaan ja 

resurssit nähdään välineinä joilla ihmiset pystyvät tietoisesti ohjaamaan oman elämänsä kulkua, 

kykenevät tekemään päätöksiä ja valintoja omien voimavarojensa avulla. Tämä lähestymistapa ei 

tarjoa niin sanottuja oikeita tavoitteita tai määritelmiä ’’hyvästä elämästä’’. Pyrkimyksenä on ollut 

korostaa ei-aineellisia tekijöitä. Vaikkakin aineellinen hyvinvointi dominoi edelleen tutkimusta, on 

kiinnostus siirtynyt yhä enemmän hyvinvoinnin subjektiiviseen puoleen. Hyvinvointi pyritään nä-

kemään arvovapaana ja hyvinvointikäsitystä luonnehtivat yksilöllisyyden eetos ja käsitys rationaa-

lisesta ihmisestä, joka muokkaa elämäänsä tietoisin valinnoin.  Pohjoismaisella hyvinvointitutki-

muksella on ollut läheinen yhteys hyvinvointipolitiikkaan ja EU:n piirissä keskusteluja käydään ti-

heästi vaihtuvin näkökulmin tutkimuksen ja politiikan suhteista. Bardyn (2009, 229) mukaan Ant-

hony Giddens on inspiroinut EU:n hyvinvointipoliittista keskustelua, jossa ”sosiaalisen pahan”, 

puutteen ja kurjuuden sijasta tulisi löytää ”sosiaaliset hyvät’’, päätavoitteena sosiaalinen oikeuden-

mukaisuus hyvinvointijärjestelmässä. Käynnissä on näin ollen siirtymä negatiivisesta positiiviseen 

hyvinvointipolitiikkaan.  

3.3 Erik Allardtin hyvinvoinnin kolmijako  

Erik Allardt (1925–2020) on yksi kansainvälisesti tunnetuimpia yhteiskuntatieteilijöitämme ja mer-

kittävä hyvinvoinnin tutkija. Allardt on ollut vaikuttamassa 1960-luvulla tapahtuneeseen modernin 

sosiologian läpimurtoon Suomessa. Hän on tutkinut yhteiskunnan rakenteita ja ristiriitoja, hyvin-

vointia ja etnisiä vähemmistöjä. Allardt on pyrkinyt ymmärtämään ja liittämään yhteen tutkimus-

työssään ja yhteiskunnallisessa osallistumisessaan vastakkaisia kantoja tai näkemyksiä, ylittämään 

ja yhdistämään ne. Tämä on tehnyt hänestä yhden konsensus-Suomen rakentajista. (Uusitalo & 

Simpura 2020, 579.) Allardt toimi myös lukemattomissa eri asiantuntijatehtävissä kaikissa kol-

messa Skandinavian maassa ja sen lisäksi se sisälsi myös ajanjakson niin Acta Sociologican, että 

Skandinaavisen poliittisen tutkimuksen toimittajana (Alapuro 2006, 143). 

  

Alapuron (2006, 143) mukaan Allardtin laajamittainen elämäntasoa ja elämänlaatua koskeva hanke 

toteutettiin tutkimusryhmän kanssa 1970-luvulla, hänen toimiessaan Suomen Akatemian tutki-

musprofessorina. Allardtin tutkimuksen lähestymistapa oli vertaileva. Hyvinvointia tarkasteltiin 

Tanskassa, Suomessa, Norjassa ja Ruotsissa. Toisin kuin monet muut alan tutkijat, Allardt yhdisti 

tarkoituksellisesti erilaisia tai jopa vastakkaisia elementtejä analyysissään. Hänen tutkimuksensa 
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perustui neljän maan kyselyihin, jonka tärkein pohjoismainen esimerkki oli Ruotsin elintasotutki-

mus. Siinä etusijalle asetettiin aineelliset resurssit. Allardt oli myös kiinnostunut ei-utilitaristisista ja 

aineettomista tarpeista sekä motiiveista. Hän sisällytti tutkimukseen "subjektiivisia" sekä "objektii-

visia" indikaattoreita. Allardt tutki myös sosiaalisiin siteisiin ja henkilökohtaiseen kehitykseen liitty-

vää tarvetyytyväisyyttä. Allardt jäsensi ne ilmeikkäällä tarpeiden luokittelulla otsikoihin elintaso 

(Having), yhteisyyssuhteet (Loving) ja Itsensä toteuttaminen (Being), joiden tarkoituksena oli 

vangita aineelliset ja persoonattomat tarpeet, sosiaaliset tarpeet ja henkilökohtaisen kasvun tar-

peet. Allardtin hyvinvointikäsityksen avaintekijä oli moniulotteisuus. Analyysi ei ollut rakenteellinen 

eikä poliittinen, toisin kuin hänen poliittisen sosiologian opintonsa, koska hänen kolmikantaluoki-

tuksensa tarkoituksena oli kuvata yksilön tarvetyytyväisyyden näkökohtia, ja sen tavoitteena oli tut-

kia erityisesti yksilöllistä hyvinvointia.  Allardt itse ja osa hänen projektikollegoitansa olivat kuitenkin 

huolissaan yhteiskunnalliseen rakenteeseen liittyvistä kysymyksistä, kuten eriarvoisuuden ongel-

masta tai "having, loving and beingin hajaantumisesta". Poliittinen tietoisuus oli kuitenkin tärkeä 

tekijä selittämään havaintojen vaihtelua. Yhteiskuntaluokkaan liittyvät konfliktit koettiin voimak-

kaimmin ja ihmisten sijainti poliittisella kirjolla selitti parhaiten heidän tyytymättömyytensä tason. 

Tyytymättömyys lisääntyi järjestelmällisesti kaikissa neljässä maassa, kun siirryttiin poliittisesta oi-

keistosta vasemmalle. Lisäksi yksi tärkeimmistä vertailevista tuloksista liittyi politiikkaan. Ruotsissa 

vieraantumisen taso oli alhainen ja tyytymättömyyden taso korkea, kun taas Tanskassa tilanne oli 

päinvastainen. Tämä hyvinvointihanke oli merkittävin osoitus Allardtin keskeisestä roolista ja toi-

minnasta skandinaavisessa hyvinvointitutkimuksen suuntautumisessa.  

 

Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteoria pohjautuu tarvetarkasteluun. Allardt (1976, 21–23) näkee hy-

vinvoinnin tilana, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydytetyksi. Tarpeet 

näyttäytyvät Allardtille motiivina johonkin ja tämän tarpeen täyttyminen puolestaan ohjaa ihmisiä 

toimimaan ja saavuttamaan tarkoitusperänsä. Subjektiivista ja objektiivista näkökulmaa yhdistävä 

Erik Allardtin hyvinvointiteoria korostaa hyvinvoinnin arvoperusteisuutta ja kuvaa havainnollistaen 

hyvinvoinnin moniulotteista sisältöä. Lehikoisen ja Vanhasen (2017, 15) mukaan hyvinvointia on eri 

konteksteissa määritelty elintasoksi, onnellisuudeksi tai valinnan- ja toiminnan vapaudeksi. Al-

lardtin Holistisesta näkökulmasta hyvinvointi nähdään elämän laatuna, jonka eri ulottuvuuden ki-

teytyvät hänen hyvinvointiteoriassaan.  

 

Vuonna 1976 ilmestyneessä Allardtin teoksessa Hyvinvoinnin ulottuvuuksia, Allardt esitti hyvin-

voinnin ulottuvuudet kolmijakona having-loving-being. Allardtin (1976, 32–33) hyvinvoinnin ulottu-
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vuudet ovat elintaso, sosiaaliset suhteet tai psykososiaalinen hyvinvointi sekä itsensä toteuttami-

nen tai mielekäs tekeminen. Aineellisten resurssien eli elintason (having) isäksi Allardt antoi tilaa 

sosiaalisille suhteille (loving) ja itsensä toteuttamiselle (being). Uusitalon ja Simpuran (2020, 

587) mukaan tämän kolmijaon varassa määriteltyä ja tutkittua hyvinvointia ja koettua onnellisuutta 

voitaisiin kutsua ”Allardt-hyvinvoinniksi”. 1990-luvulla Allardt palasi takaisin 1970-luvun hyvinvoin-

titutkimuksensa aihepiiriin, saaden silloin myös huomiota Pohjoismaiden ulkopuolella. Allardtin 

hyvinvoinnin ulottuvuuksia on käytetty paljon pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksessa yksilöi-

den hyvinvoinnin mittaamiseen ja hänen monitahoinen tutkimustyönsä on antanut merkittävän 

panoksen hyvinvoinnin tutkimukselle. Suomessa ja muissakin Pohjoismaissa vielä 2000-luvun puo-

lella Allardtin kolmijako on ollut lähtökohtana tai arvioinnin kohteena lukuisissa eri tutkimuksissa.   

 

Allardtin hyvinvoinnin kolmijaossa elintasoon (having) kuuluvat terveys, elintaso, asuminen ja tu-

lot, ystävyyssuhteisiin (loving) kuuluvat merkitykselliset ihmissuhteet ja Itsensä toteuttamisen 

(being) muotoihin kuuluu mielekäs elämä eli mahdollisuudet toteuttaa itseään ja vaikuttaa omassa 

elämässään (Uusitalo & Simpura 2020, 581; Allardt 1976, 33). Uusitalon ja Simpuran (2020,587) 

mukaan Allardtin tutkimustyö on 2000-luvulla tarjonnut taustaa koettua hyvinvointia kohtaan 

nousseeseen kiinnostukseen, sillä kolmijako having-loving-being sisältää yhtenä lähtökohtanaan 

ajatuksen hyvinvoinnin subjektiivisen kokemisen tärkeydestä. Allardt (1976, 37–38.) luokittelee tar-

peet kolmeen perusluokkaan tarpeentyydytyksen luonteen avulla. Näkökulma on yksiökeskeinen 

ja lähtökohtana on yksilöiden tarpeentyydytys. Tiettyjen tarpeiden tyydytys on määritelty yksilön 

omistamien tai hallitsemien resurssien avulla ja toisten tarpeiden kohdalla tyydytys määritellään 

sen perusteella, kuinka ihminen käyttäytyy suhteessa muihin ihmisiin. Tällaisia asioita ovat esimer-

kiksi rakkaus, solidaarisuus, toveruus jne. Kolmantena ovat sellaiset tarpeet, joiden tyydytys on 

määritelty sen perusteella, mitä ihminen on suhteessa yhteiskuntaan. Nämä tarpeet kuuluvat it-

sensä toteuttamiseen, joka nähdään vieraantumisen vastakohtana. Taulukossa 1 on kuvattu Al-

lardtin hyvinvoinnin kolmijakoa. 
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Taulukko 1.  Allardtin hyvinvointinäkemys ja mittarit (mukaillen Uusitalo & Simpura 2020, 581; 

Allardt 1976, 33) 

 

Elintaso – elämänlaatu. Uusitalon ja Simpuran (2020, 580–581) mukaan Allardt tekee eron elinta-

son ja elämänlaadun välille.  Elintaso koostuu aineellisista ja persoonattomista resursseista, joilla 

yksilö voi ohjailla elinehtojaan. Allardtin (1976, 32.) mukaan elintasoon kuuluvat yksilön tarpeet, 

joiden tyydytys on määritelty aineellisten tai persoonattomien resurssien esiintymisen avulla, ku-

ten tulot, asunto, työllisyys jne. Sosiaalisten ja itsensä toteuttamisen tarpeiden tyydytys on puoles-

taan määritelty inhimillisten suhteiden laadun perusteella. Tätä kutsutaan elämänlaaduksi.  

 

Hyvinvointi - onni (onnellisuus). Uusitalon ja Simpuran (2020, 580) mukaan Allardt tekee eron 

hyvinvoinnin ja onnellisuuden välillä. Onnellisuus puolestaan liittyy ihmisen subjektiivisiin tunte-

muksiin. Hyvinvointi on käsitteenä objektiivisempi kuin onnellisuus. Allardtin (1976, 32.) mukaan 

yksilön hyvinvoinnin aste määräytyy tarpeentyydytyksen asteesta. Tarpeet nähdään perustar-

peina, joiden tyydyttämättä jättäminen merkitsee huonoja olosuhteita. Onni on osa yksilön sub-

jektiivisia elämyksiä ja tunteita. Onnellisuudenaste määräytyy sillä kuinka onnellisiksi ihmiset it-

sensä kokevat. Onni ja onnellisuus ovat toistensa synonyymejä, mutta hyvinvointi on objektiivi-

sempi kategoria kuin onnellisuus. Ihmiset voivat olla epätietoisia tarpeistaan, mutta tästä huoli-

matta ihminen on oman onnensa paras arvioija.  

 

 HYVINVOINTI ONNELLISUUS 

Elintaso Aineellisiin ja persoonattomiin resursseihin 

perustuva tarpeen tyydytys 

 

Elintaso (having, att ha): 

tulot, asumistaso, työllisyys, koulutus, terveys 

 

Subjektiiviset tunteet ja kokemukset yksilön 

materiaalisista ja ulkoisista elinehdoista 

 

Tyytymättömyysasenteet: 

vastakohtaisuuksien voimakkuus, epäoikeu-

denmukaisuuden kokemus, tyytyväisyys tu-

loihin 

Elämän-

laatu 

Ihmisten välisiin, ihmisen ja yhteiskunnan sekä 

ihmisen ja luonnon suhteisiin perustuva tar-

peentyydytys 

 

Ystävyyssuhteet  

(loving, att älska): 

paikallisyhteisyys, perheyhteisyys, ystävyys-

suhteet 

Itsensätoteuttaminen (being, att vara): 

arvonanto, korvaamattomuus, poliittiset re-

surssit, ”tekeminen” 

Subjektiiviset tunteet ja kokemukset suh-

teesta ihmisiin, luontoon ja yhteiskuntaan 

 

 

Viihtyvyysasenteet: 

Onni, koettu tarpeentyydytys 



20 

 

 

Uusitalon ja Simpuran (2020, 580–581) mukaan Näistä kahdesta erottelusta Elintaso – elämänlaatu 

ja Hyvinvointi - onni (onnellisuus) välillä syntyy nelikenttä, analyysiväline, joka tuli tutuksi jo vuonna 

1964 Allardtin klassikkoteoksesta Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine.  

 

Honkasalo ja Laukkanen (2015, 25–26) kertovat, että Marjatta Bardy on tuonut esille osallisuuden 

merkityksen osana hyvinvointia viitaten muun muassa Allardtin hyvinvoinnin kolmijakoon having 

(elinolot ja ympäristö) – loving (yhteisyyssuhteet) – being/doing (osallistuminen ja tekeminen). Bar-

dyn (2013, 68) mukaan maailmaan orientoituminen (being) käsittää osallistumisen omaa ja yhteistä 

elämää koskeviin toimiin ja päätöksiin sekä mahdollisuudet vapaa-ajan tekemiseen (doing), mie-

lekkääseen työhön ja luonnosta nauttimiseen. Bakke (2004, 7) on puolestaan pohtinut sitä, miten 

voisimme keskustella kulttuurista hyvinvointituotteena. Vastauksena tähän, kääntyy hänkin Al-

lardtin (1975) hyvinvoinnin kolmijaon puoleen. 

 

Bakken (2004, 7) mukaan erityisesti kulttuuriin liittyviä merkityksellisiä hyvinvointi-indikaattoreita 

tarkastellessa voidaan Allardtin hyvinvoinnin kolmijako nähdä niin, että kun Loving viittaa aineelli-

siin resursseihin, se viittaa ihmissuhteisiin, kun taas Being tarkoittaa henkilökohtaista tyydy-

tystä ja kykyä käyttää luovia ja älyllisiä mahdollisuuksia. Having-ulottuvuuteen voidaan lisätä 

kulttuuriosaamista ja pääsyä kulttuuritiloihin. Loving-ulottuvuuteen voidaan lisätä mahdolli-

suuksia osallistua kulttuuriin liittyville areenoille ja verkostoille. Being-ulottuvuus voisi puo-

lestaan sisältää myös taiteilijoiden tunteen tulla tunnustetuksi ja arvostetuksi ja sen, että ih-

miset ovat tyytyväisiä kulttuuritoimintaansa, kuten laulamiseen kuorossa, tanssivaan salsaan 

tai koripallon pelaamiseen. Nämä indikaattorit pystytään mittaamaan yksilötasolla. Tällä tavoin 

voitaisiin myös mitata taideopiskelun tai taideharrastuksen hyvinvointi vaikutuksia yksilötasolla. 

Taulukossa 2 on kuvattu Allardtin hyvinvointinäkemys, johon on yhdistetty Uusitalon ja Simpuran 

sekä Bardyn näkemykset ja Bakken kulttuuriin liittyvät hyvinvointi-indikaattorit. 
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Taulukko 2. Allardtin hyvinvointinäkemys yhdistettynä Bakken kulttuuriin liittyvät hyvinvointi-indi-

kaattorit ja Uusitalon ja Simpuran ja Bardyn näkemykset (Allardt 1975; Bakke 2004, 7; Bardy 2013, 

68; Uusitalo & Simpura 2020, 58) 

 

 
 

Bakke (2004, 7) korostaa, että hyvin harvoin voimme kuitenkaan saada näitä kulttuurihyvinvoinnin 

hyödykkeitä täysin omasta tahdostamme. Saadaksemme enemmän kulttuurista osaamista, pää-

sisimme kulttuuritiloihin tai hyväksyisimme tai olisimme taiteellisesti hyväksyttyjä, tarvitsemme 

jonkinlaista sosiaalista organisaatiota, joka voi vastata erilaisiin yksilöllisiin tarpeisiin. Tämä herät-

tää kysymyksen, pitäisikö yksityisten tai julkisten toimijoiden järjestää ja rahoittaa tällaiset institu-

tionaaliset puitteet.  Bakke (2004, 7) kertoo, että Asa Briggsin mukaan on olemassa kaksi perus-

tetta, jotka oikeuttavat julkisen rahoituksen joko yksityisten tai julkisten kulutushyödykkeiden tar-

joamiseksi. Nämä ovat markkinoiden toimintapuute ja ulkoiset edut. Valtion taiteelle ja kulttuurille 

myöntämiä määrärahoja onkin verrattu yhtäläiseen tarpeeseen kuin tarjota hyvä koulujärjes-

telmä, rakentaa uusia teitä, vastata ihmisten terveysongelmiin ja vastata sotilasjärjestelmän vaati-

muksiin (Bakke 2004, 9). 

3.4 John Deweyn kokemusfilosofia 

John Dewey (1859–1942) oli yhdysvaltalainen pragmatisti, progressivisti, kouluttaja, filosofi ja yh-

teiskunnallinen uudistaja, jonka eri roolit ovat vaikuttaneet suuresti koulutukseen (Williams 2017, 

91). Williamsin (2017,91–92) mukaan Dewey on ehkäpä yksi vaikutusvaltaisimmista tähän men-

nessä tunnetuista koulutusfilosofeista. Hänen sosiaalisen oppimisen teoriansa vaikutti voimak-
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kaasti koulutukseen.  Dewey uskoi, että koulun tulisi edustaa sosiaalista ympäristöä ja että opiske-

lijat oppivat parhaiten luonnollisissa sosiaalisissa olosuhteissa. Dewey näki koulutuksen elinikäi-

senä prosessina, joka ei ollut pelkästään valmistautumista tulevaan elämään. Nämä Deweyn aja-

tukset erottivat hänet niistä filosofeista, jotka tukivat perinteisiä luokkahuoneasetuksia. Hän oli 

projektioppimisen, konstruktivismin ja luokkahuoneiden yhteisöllisen toiminnan rakentamisen 

kannattaja.  Dewey kannatti opetussuunnitelmapäätöksiä ja oppimistoimia, joita ohjasivat sosiaa-

liset tarpeet ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet. (Williams 2017,97–98.) Esittelen Deweyn ko-

kemusfilosofian näkemykset, jotka olen jakanut otsikoin: tekemällä oppiminen, taiteen kokeminen 

ja Deweyn teoriat ja näkemykset nykyaikana. 

3.4.1 Tekemällä oppiminen 

 Anttilan (2006, 571) mukaan Dewey saavutti kuuluisuutta näkemyksellään oppimisesta kokeilun 

ja harjoituksen kautta (Learning trough experimentation and practice). Deweyn näkemyksenä 

oli, että havainto, ajattelu ja toiminta kulkevat käsikädessä. Havainto ja toiminnot muodostuivat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Havainto syntyy aktiivisesti liikuttelemalla ja käsittelemällä koh-

teita. Samalla kun toimintoa kontrolloi kunnolla, syntyy koordinoitu havainto. Havaitseminen ei ole 

vain jonkun tietyn objektin heijastumista näkökentässä, vaan se nähtiin osana aktiivista ja senso-

motorista koordinaatiota. Dewey vastusti myös tiedon ja toiminnan sekä teorian ja käytännön erot-

tamista toisistaan. Goldblattin (2006, 25–26) mukaan koulutus näyttäytyy Deweylle tekemällä op-

pimisena (learning by doing). Hän uskoi käsiin, silmiin ja kehoon opettajina ja empiirisen koulutuk-

sen lähteinä. Englishin mukaan (2016, 1049) Deweyn käsitys oppimisesta liittyy yleisesti ajatukseen 

tekemisestä ja aktiivisesta oppimisesta. Läpikäymisen kokemus on erityisen merkittävää silloin, 

kun oppiminen ymmärretään osana mielikuvitusta. Niinä hetkinä, jolloin maailma uhmaa odotuk-

siamme ja kohtaamme "sokean pisteen", alkaa oppiminen. Dewey kuvailee tätä oppimisen alkua 

kohtaamiseksi jonkin odottamattoman kanssa, joka vie meidät epäilyksen, epävarmuuden tai se-

kaannuksen tilaan, jolloin kysymme itseltämme: Mitä tapahtui tai mikä meni vikaan? Tällainen poh-

timaan pysähtyminen syntyy kohtaamisestamme erilaisuuden ja toiseuden kanssa silloin, kun koh-

taamme jotain uutta ja tuntematonta, kuten toisen henkilön, uuden esineen, idean, käsitteen tai 

käyttäytymisen mallin.  

 

Dewey käsitteellistää oppimisen prosessiksi, jota hän kutsuu heijastavaksi kokemukseksi (ref-

lective experience). Termi kuvaa aitoja oppimisprosesseja, jotka edellyttävät edestakaisin teke-
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mistä, läpikäymistä ja yhteyksien luomista. Kokemus ilmenee sekä aktiivisena että passiivisena. Ak-

tiivisuuteen liittyy vuorovaikutus ihmisen itsensä ja ympäröivän maailman välillä, jossa pyrimme 

tekemään jotakin maailmassa. Passiivisuus liittyy puolestaan siihen, että käymme lävitse jotakin 

vastineena maailmasta. Nämä tekemisen ja läpikäymisen hetket tapahtuvat erilaisissa jokapäiväi-

sissä vuorovaikutuksissa. (English 2016, 1048–1051.) Englishin (2016, 1053–1054) mukaan mieliku-

vitus näyttäytyy Deweylle olennaisena osana oppimisprosessia. Heijastavana kokemuksena mieli-

kuvituksen ja reflektiivisen ajattelun välinen suhde tulee ilmeiseksi toimien dialektisessa suhteessa 

toisiinsa. Reflektiivinen ajattelu (reflective thinking) on Deweylle ajattelun muoto, joka käsittelee 

suoraan kokemusten vastustusta, hämmennystä ja katkoksia, sekä yhdistää ne toimintaamme 

maailmassa. Mielikuvitus on välttämätöntä esteettisille kokemuksille, sillä sen avulla voimme laa-

jentaa kykyämme ottaa vastaan vastarintaa, jännitystä, konflikteja ja taistelua. Kykenemme siis 

kohtaamaan asioita, jotka ovat uusia ja erilaisia, joita on vaikea ymmärtää, jotka ovat ristiriidassa 

uskomuksiemme kanssa, aiheuttavat epävarmuutta, herättävät pelkoa tai sulkevat meidät emotio-

naalisesti tavoilla, jotka estävät kykyämme oppia.  

 

English (2016, 1050–1051) kertoo, että ihmisen kokemuksen läpikäyvä näkökohta kuvaa hetkiä, jol-

loin maailma jollakin tavalla uhmaa odotuksiamme tai se vastustaa meitä jollain tavalla. Näistä het-

kistä Dewey käyttää termiä kärsimys (suffering). Termi osoittaa voimakkaammin sen, että kun 

maailma yllättää meidät, se myös vaikuttaa meihin ja tämän jälkeen koemme maailman toisena. 

Dewey kuvaa tätä yhteyttä sisäistämisen (taking in) ja maailman läpikäymisen (undergoing) vä-

lillä. Sisäistäminen näyttäytyy erilaisuuden ja uutuuden kohtaamisena mullistavalla tavalla. Mieli-

kuvitus liittyy erityisesti kokemuksen läpikäyvään puoleen, jossa koemme vastustusta, auttaen 

meitä omaksumaan maailman tavalla, jota läpikäymisen kokeminen edellyttää. 

 

Williamsin (2017,99) mukaan Deweyn ideologiat ovat läsnä paikkaperusteisessa koulutuksessa 

(Place-Based Education). Dewey kannatti oppimisen rakentamista opiskelijoiden mielenkiinnon 

kohteiden ympärille ja sen lisäksi sosiaalisesti vastuullisten kansalaisten kehittämistä. Tästä näkö-

kulmasta käsin kaikki tosielämän merkitykselliset yhteydet, jotka esiintyivät paikkaperusteisessa 

koulutuksessa, edistivät sellaisten koulutuskokemusten luomista, jotka johtivat sosiaalisesti vas-

tuullisiin kansalaisiin.  Paikkaperusteinen koulutus pohjautuu edistykselliseen ajatukseen siitä, että 

koulutuksen tulisi olla luonteeltaan monitieteistä. Oppimistoiminnan pitäisi olla aitoa ja pyrkiä laa-

jentamaan oppimista myös koulun seinien ulkopuolelle. Englishin (2016, 1054) mukaan Dewey 

koki, että ilman mielikuvitusta ei tapahdu oppimista. Mielikuvitus näyttäytyy Deweylle monimutkai-

sena käsitteenä, joka yhdistää menneisyyden, nykyisyyden ja ennakoidun tulevaisuuden, niin että 
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toiminta voi kehittyä mahdollisimman merkityksellisellä ja arvokkaalla tavalla. Rikkaan mielikuvi-

tuksen saavuttamiseksi tarvitaan rikkaita kokemuksia, jotka on rakennettava opettavissa oppimis-

ympäristöissä. Elintärkeää opetukselle on se, kuinka vaalimme mielikuvitusta, millä menetelmillä 

sen toteutamme ja mihin suuntiin sitä viemme. Ihmiset eivät koskaan päädy tiedon ja ymmärryk-

sen päätepisteeseen, vaan aina on olemassa asioita, joita voi vielä oppia lisää. 

 

Goldblatt (2006, 26) kertoo, että Dewey koki opiskelijoilla olevan neljä erilaista taipumusta, joita 

olivat sosiaalinen vaisto (social instinct) eli halu kommunikoida muiden kanssa, rakentava im-

pulsio (constructive impulse) eli halu tehdä asioita, tutkimuksellinen vaisto (instinct for research) 

eli halu selvittää ja ilmaisullinen impulsio (expressive impulse) eli halu luoda. Koulussa nämä nä-

kökohdat sovitetaan yhteen sosiaalisissa oppimisprosesseissa, vuorovaikutuksessa vertaisten 

kanssa, tekemällä, tutkimalla ja pohtimalla taidetta samalla kun luodaan uusia ideoita tai taidete-

oksia. Alhasen (2013, 90–91) mukaan Deweyn ekologinen kokemusfilosofia näkee ihmisen luon-

nostaan aktiivisena toimijana, joka saa toiminnan yllykkeensä vuorovaikutuksessa ympäristönsä 

kanssa. Yksilön omaksumat tottumukset ohjaavat yksilössä viriäviä yllykkeitä kanavoiden ne va-

kiintuneisiin kokemisen ja toiminnan muotoihin. Tottumukset eivät pysy muuttumattomina, vaan 

ne kehittyvät toiminnan vaikutuksesta. Elinympäristön olosuhteiden muutokset synnyttävät yksi-

löissä uusia yllykkeitä, joita he eivät kykene käsittelemään omaksumiensa tottumusten avulla. Täl-

lainen yllyke antaa ponnahduslaudan ja suunnan toisenlaiselle toiminnalle, toimien samalla myös 

kokemuksen muutoksen käynnistäjinä.   

3.4.2 Taiteen kokeminen 

Deweyn teoksessa Art as Experience, taide näyttäytyy kokemuksena, jossa taiteelliseen prosessiin 

kuuluu itsensä ja ympäröivän maailman, kokemusympäristön yhdistäminen. Taide yhdistää taitei-

lijoista lähtevän reaktion ympäristöstä saatavaan energiaan, muotoilemalla ja muovaamalla sitä 

aina uudelleen ja uudelleen, kunnes lopputulos on hyvä, tyydyttävä ja yhdistävä. Taiteen kokemi-

sessa tärkeitä tai jopa ajatusmaailmaa mullistavia ovat tutkimusprosessit, merkityksen etsiminen 

ja löytäminen, jotka laajentavat ajatuksellisia yhteyksiä myös hyvään ja oikeaan. Taide viestii näin 

ollen moraalisesta tarkoituksesta. Dewey uskoo, että moraalinen tarkoitus on oikeutettu sillä, että 

taide välittää viestejä, jotka kannustavat pohtimaan tarkoituksenmukaista elämää. Muuttuneet kä-

sitykset, lisääntynyt kiinnostus ja moraalinen herkkyys synnyttävät ajatuksia ja tekoja liittyen yh-

teiskunnallisiin rooleihin ja vastuisiin. (Goldblatt 2006, 18.) Taide laajentaa ihmisten kokemuspiiriä 

purkamalla keinotekoisia vastakkainasetteluja ja voimistaa esteettömän yhteiselämän ihanteita. 
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Taiteen avulla ihmiset kykenevät oppimaan itselleen vieraiden kulttuurien elämästä ja niihin sisäl-

tyvistä kokemuksista. Tätä ei koeta pelkästään yleissivistyksenä tai suvaitsevaisuutena, vaan ihmis-

ten kokemistapojen kokonaisvaltaisena laajentumisena ja syvenemisenä. Oppimalla toisen kult-

tuurin tavoista elää yhdessä muun luonnon kanssa, ihmiset voivat alkaa myös kuvitella aivan uu-

denlaisten inhimillisten elämänmuotojen mahdollisuuksia. (Alhanen 2013, 191.) 

 

Nykyaikana ihmisten kokemuksia köyhdyttävät ja hajottavat ympäristön tuottamien virikkeiden rä-

jähdysmäinen kasvu, lähiyhteisöjen epävakaus, yhteiskunnallinen eriarvoisuus, eri elämänaluei-

den erkaantuminen toisistaan sekä toiminnan mekaaninen alistaminen instituutioiden ja auktori-

teettien ohjaukseen (Alhanen 2013, 192). Yhteiskunnallisesti tunnustetusta taiteesta on tullut ene-

nevissä määrin korkeakulttuuria, joka kuuluu ja kiinnostaa vain tiettyä ryhmää ihmisiä. Esteettisyys 

on silti kiinteä osa ihmisen ja tämän ympäristön välisen vuorovaikutuksen luontaista rytmiä, jossa 

ihminen ajoittain kadottaa tasapainonsa ja joutuu etsimään uudenlaista suhdetta valitsevaan ym-

päristöönsä. (Alhanen 2013, 182.) Taideteoksien tuottamat esteettiset kokemukset muistuttavat 

meitä siitä, että kokemisemme voi myös samanaikaisesti olla ehyttä, laajenevaa ja uudistuvaa. Es-

teettisten kokemusten varjelemista ei tule jättää pelkästään taiteilijoiden huoleksi. Taiteilijoiden 

työskentely ja heidän tekemänsä taideteokset ovat parhaimmillaan loistavia esimerkkejä kaikille 

ihmisille siitä, millaista kokemisen tapaa on syytä tavoitella kaikilla elämänalueilla. (Alhanen 2013, 

192–193.) 

 

Goldblattin (2006, 17) mukaan Dewey uskoi, että jokainen ihminen pystyy olemaan taiteilija ja elä-

mään taiteellista sosiaalisen vuorovaikutuksen elämää, joka hyödyttää ja siten myös kaunistaa 

maailmaa. Alhasen (2013, 182) mukaan Deweyn esteettiset elämykset eivät ole irrallaan ihmisten 

arkipäiväisestä elämästä, vaan luonnollisia ja olennaisia vaiheita heidän kokemusjatkumossaan. 

Esteettisillä kokemuksilla on erittäin tärkeä asema ihmisen kokemisen kehittymisessä, sillä ne 

muuttavat aina ihmisen tapaa kokea ja hahmottaa maailmaa. Deweyn mukaan esteettinen koke-

mus on kokemista kaikkein eheimmillään ja täydellisimmillään. Nykyelämän hallitsevat käsitykset 

ja sitä ohjaavat käytännöt ovat uhkaksi esteettisille kokemuksille, sillä ne pirstaloivat kokemusta 

yhä enenevissä määrin. Taiteen avulla kyetään ilmaisemaan kuitenkin jotain äärimmäisen syväl-

listä ihmisen elämää koskevista ihanteista.  

 

Deweyn mukaan taiteilijan luovan työn ytimessä on luomiseen käytettävien ainesten työstäminen 

taiteilijan omien kokemustensa avulla, jota hän kuvaa sanalla yltyminen. Yltymisessä voi olla ky-
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seessä esimerkiksi yksinäisyydestä nousevan kaipuun käsittely. Tällöin teoksen tekijän mieleen he-

rää muistoja hänen aiemmista yksinäisyyden kokemuksistaan ja niihin liittyvistä tunteista. Niitä ei 

nähdä niinkään muistikuvia menneistä, vaan menneisyyden muistot sekoittuvat mielikuvitukselli-

siksi fantasioiksi. Taiteellinen luomistyö siis etenee teoksen ainesten työstämisen ja taiteilijasta he-

räävien kokemusten ja mielikuvien toisiaan täydentävänä vuorovaikutuksena. Näiden ainesten ke-

hittyminen ehyeksi taideteokseksi edellyttää taiteilijalta kykeneväisyyttä seurata ja kehitellä alku-

peräiseen yltymiseen sisältyvää ainutlaatuista tunnetta. Tämä taiteilijalla oleva tunne ilmaisee eri-

tyistä suhdetta ympäristöönsä ja tietynlaista tapaa kokea maailma. Taideteoksen tekoprosessi 

kaikkinensa näyttäytyy eheyttävänä tunnekokemuksena. (Alhanen 2013, 184–185.) Goldblatt 

(2006, 20) kertoo Deweyn todenneen: "Taide elvyttää meidät rutiinien löyhyydestä ja antaa meille 

mahdollisuuden unohtaa itsemme kokemalla iloa ympärillämme olevan maailman erilaisissa omi-

naisuuksissa ja muodoissa." 

 

Ihmiset tallentavat kokemuksiaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Deweyn mukaan he 

ovat alati vastaanottavaisia ja heijastelevat sekä järjestävät uudelleen päivittäisiä tapahtumia ja 

vaikutelmia, tulkiten näin uudelleen aistitietonsa kaoottista sekaannusta. Taideteos ei ole itsessään 

valmis tarina, vaan sillä on menneisyys, joka riippuu sen historiasta ja käytetyistä tekniikoista. 

(Goldblatt 2006, 19.) Taiteilija toimii niin, että hän vaihtelee työskentelynsä aikana tekijän ja kokijan 

asemia.  Valmis taideteos on aina ilmaiseva objekti, välittäen taiteilijan oman kokemuksen teoksen 

havaitsijalle. Toinen puoli teosta on siis havainnoivan yksilön oma aktiivinen kokemus. Taideteok-

sen tulee toimia objektina niin, että sen sisältämät ainekset synnyttävät sitä havainnoivassa henki-

lössä hänen oman ainutlaatuisen, uudenlaisen kokemuksensa maailmasta. (Alhanen 2013, 187.) 

Siksi taide, joka on itsessään nautinnollista, muuttuu edelleen. Tämä opettavainen kokemus on osa 

ketjua, joka lisää kykyä saada enemmän kokemusta tai "tietämystä jostakin muusta." (Goldblatt 

2006, 19.) 

 

Alhasen (2013, 188–189) mukaan Dewey koki taiteen vaikuttavan monin eri tavoin voimallisesti ih-

miskokemuksessa syntyviin ihanteisiin. Taiteen avulla pystyy murtamaan arkisen kokemuksen jä-

mähtäneet ja kaavamaiset tavat havainnoida ja käsittää maailmaa. Taide nostaa esiin olennoista, 

esineistä ja tapahtumista niiden ainutlaatuisuuden, selkiyttäen ja kooten yhteen niihin liitettyjä 

epäselviksi ja hajanaisiksi jääneitä merkityksiä. Se myös elävöittää ja uudistaa vanhoja kokemuksi-

amme ja merkityksiämme, herkistäen aivan uudenlaisille kokemuksille ja niihin sisältyville uusille 

merkityksille ja ihanteille. Taideteokset voivat elävöittää esimerkiksi kokemuksia herkkyydestä, 

rohkeudesta, oikeudenmukaisuudesta, anteliaisuudesta ja anteeksiannosta sellaisissa tilanteissa, 
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joissa nämä ihanteet eivät pääse toteutumaan ihmisen arkielämässä. Tällä tavoin taide edistää 

ihanteiden säilymistä ja mahdollistaa niiden voimistumisen ihmisen mielikuvituksessa ja siten 

myös hänen toiminnassaan. Taideteokset osoittavat myös, että ihanteet eivät ole muuttumatto-

mia, vaan ne kehittyvät jatkuvasti ihmiselämän ja olosuhteiden muuttuessa.  

 

Taide toimii demokratian katalysaattorina kannustaen lukemattomiin ilmaisuihin ja tulkintoihin 

sekä systemaattiseen henkilökohtaisen pohdinnan ja muutoksen lähteeseen. Kaiken kaikkiaan yk-

silöiden henkilökohtaiset kokemukset ovat pääsy ymmärrykseen jostakin suuremmasta kokemuk-

sesta, se on ymmärtämystä arvosta tai arvoista. (Goldblatt 2006, 26.) Dewey oli pragmaatikko, 

jonka viehätys taiteeseen on osoitus siitä, että se on keino saavuttaa päämäärä, lopputuleman 

oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, demokratia. Toiveikkaina ihmiset löytävät taiteesta inspi-

raatiota ja syytä toimia yhteiskunnallisen kehityksen puolesta. (Goldblatt 2006, 18.)  

 

Deweyn mukaan taide laajentaa kokemuksiamme. Taiteen avulla saamme uusia näkemyksiä ja ri-

kastutamme tapojamme ymmärtää maailmaa ja muita ympärillämme olevia. Taiteilla on erityinen 

tapa auttaa meitä kokemaan eroja, erityisesti kaikkea sellaista, mikä eroaa tavallisesta, jokapäiväi-

sestä maailmastamme. Taide tarjoaa meille erilaisia näkemyksiä suhteessa aiempaan kokemus-

maailmaan. Se tarkoittaa sellaisten asioiden näkemistä, joita emme ole aiemmin nähneet. Taide 

paljastaa syvällisyyden ja merkityksen sellaisissa kokemuksissa, jotka muuten voisivat olla keskin-

kertaisia ja vähäpätöisiä. (English 2016, 1055.) Williamsin (2017,99) mukaan opiskelijan osatessa 

yhdistää oppimisen arkielämänsä kokemuksiin, voi parhaimmillaan luoda merkityksellisiä yhteyk-

siä kulttuuristen, poliittisten ja sosiaalisten kysymysten välillä. Kuvioon 1 on tiivistetty John Deweyn 

kokemusfilosofian näkemykset koulutuksesta ja oppimisesta sekä mielikuvituksesta ja taiteesta. 
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Kuvio 1. John Deweyn kokemusfilosofia ja näkemykset koulutuksesta ja oppimisesta sekä mieliku-

vituksesta ja taiteesta 

 

Kuvion 1 yläosaan on kuvattu Deweyn näkemyksiä koulutuksesta ja oppimisesta: Deweyn näke-

mykset nykyaikana, paikkaperusteinen koulutus, tekemällä oppiminen ja oppimisen näyttäytymi-

nen heijastavana kokemuksena. Alaosaan kuviota on koottu Deweyn näkemykset mielikuvituk-

sesta ja taiteesta: jokainen ihminen pystyy olemaan taiteilija, taiteen kokeminen, taiteen avulla opi-

taan itselle vieraiden kulttuurien elämästä, taiteellisen luovan työn ydin, taide vaikuttaa ihmisko-

kemuksessa syntyviin ihanteisiin ja mielikuvituksen merkitys. 

3.4.3 Deweyn teoriat ja näkemykset nykyaikana 

Williamsin (2017,101) mukaan Deweyn teoriat ja uskomukset 2000-luvun luokkahuoneissa ovat 

harvinaisempia, mutta edelleen mahdollisia ja käytössäkin. Joissakin kouluissa ja luokkahuoneissa 

ympäri maailmaa, etenkin Yhdysvalloissa Deweyn teoriat ovat yhä melko läsnä. Koulut ja luokka-

huoneet korostavat edelleen yhteisön ja vahvojen suhteiden rakentamisen, sekä korkeamman ta-

son ajattelutaitojen kehittämistä tosielämän soveltamiseen ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohtei-

den seuraamista opetusta suunniteltaessa. Tällöin opiskelijoista tulee todennäköisesti kriittisiä 
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ajattelijoita ja merkittäviä, myönteisiä tekijöitä paikallisyhteisöissään ja yhteiskunnassa. Opiskelijat 

oppivat, että heillä on kyky muuttaa asioita. Aktiivisina osallistujina he pystyvät toimimaan ja teke-

mään ilmaistakseen mielihyvää tai tyytymättömyyttään. Englishin (2016, 1060) mukaan Robert 

Boostrom on kirjoittanut vuonna 2014 seuraavaa: "Maailmamme, kulttuurimme ja me itse olemme 

riippuvaisia leikkisästä, mielikuvituksellisesta, mielivaltaisesta ja vaarallisesta mielikuvituksesta.” 

Mielikuvitus on vaarallista niille, jotka eivät halua nähdä erilaisten ryhmien kokoontuvan yhteen, 

ajattelevan yhdessä, kommunikoivan ja tekevän yhteistyötä demokraattisilla ja opettavaisilla ta-

voilla. Mielikuvituksen ymmärtäminen voi auttaa meitä ymmärtämään, kuinka ryhmänä opettajat 

ja oppijat tulevat epävarmoiksi ja kuvittelevat erilaisia mahdollisuuksia. Se on kokemus, joka on 

itsessään opettavainen. 

 

English (2016, 1046) kertoo, että uudistukset, jotka liittyvät opettajan rooliin opiskelijoiden sosiaa-

lisen osaamisen edistämisessä, erityisesti empatiaan liittyvät, ovat siirtyneet maailmanlaajuisesti 

etualalle korkeakoulupoliittisessa keskustelussa. Korkea-asteen opetuksen uudistuksessa onkin 

keskitytty muuttamaan opettajien käytäntöjä perinteisestä luentotyylisestä opetuksesta opiskeli-

jakeskeisiin pedagogisiin lähestymistapoihin. Kehityksen kohti oppijalähtöistä opetusta nähdään 

tarjoavan lupaavia mahdollisuuksia, sillä opiskelijakeskeiset pedagogiset lähestymistavat helpot-

tavat opiskelijoiden sosiaalista oppimista ja kehittävät empatiaan liittyviä kykyjä, kuten kulttuurien-

välistä ymmärrystä.  Ongelmana näissä nykyisissä poliittisissa suosituksissa on kuitenkin se, että 

empatian vaalimisen ja mielikuvituksen kehittämisen välistä yhteyttä ei ole nimenomaisesti esi-

tetty tai korostettu.  

 

Euroopan komission korkeakoulutuksen nykyaikaistamista käsittelevän korkean tason työryhmän 

vuonna 2013 laatimassa korkea-asteen koulutuksen raportissa "Higher Level Group on the Mo-

dern of Higher Education" todetaan vahvasti, että korkealaatuiseen opetukseen kuuluu opiskeli-

joiden empatiaan liittyvien kykyjen kehittäminen. Tällaisia kykyjä ovat kulttuurienvälinen ymmär-

rys ja erilaisten näkemysten ja ajattelutapojen ymmärtäminen. Tässä yhteydessä viitataan John 

Deweyn oppimisteoriaan osoittaen hänen teoriansa voimakasta vaikutusta vielä tänäkin päivänä. 

Dewey näkee mielikuvituksen "polkuna" empatiaan, eräänlaisena yhteytenä, jota korostetaan kas-

vavassa määrin filosofisessa ja psykologisessa empatiatutkimuksessa. (English 2016, 1047.) Eng-

lish (2016, 1046, 1048) korostaa Deweyn näkemystä siitä, että mielikuvitus on välttämätöntä kai-

kelle oppimiselle, ja siksi sillä on erittäin tärkeä rooli opetuksessa. Mielikuvitus ei ole vain syvästi 

yhteydessä empatiaan, vaan toimii myös kriittisenä kulttuurienvälisen ymmärryksen saamiseksi. 

Tämä nähdään edellytyksenä sille mahdollisuudelle, että voimme ihmisinä oppia yhdessä muiden 
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kanssa ja muilta. Deweyn käsitys mielikuvituksesta tarjoaa merkittävän ymmärryksen siitä, mitä 

voitaisiin miettiä uudella lailla ja mitä tarvitaan inklusiivisten luokkahuoneiden luomiseksi erityi-

sesti kulttuurisen, kielellisen ja uskonnollisen monimuotoisuuden olosuhteissa.  

3.5 Decin ja Ryanin SDT-teoria 

Professorit Edvard L. Deci ja Richard M. Ryan toimivat Yhdysvalloissa, Rochesterin yliopistossa, Psy-

kologian laitoksella. Deci työskentelee psykologian ja yhteiskuntatieteiden professorina ja Ryan 

tutkimusprofessorina. Heidät tunnetaan sisäisen ja ulkoisen motivaation teorioistaan ja psykolo-

gisista perustarpeista. Yhdessä he ovat luoneet itsemääräämisteorian (SDT), joka on vaikutusval-

tainen nykyaikainen motivaatioteoria. (Ryan & Deci, 2000, 69–70.) Decin ja Ryanin (2000, 227) SDT-

itsemääräämisteorian (Self-determination theory, SDT) mukaan ihmisen motivaation ymmärtä-

minen edellyttää yksilöiltä luontaista psykologista osaamista sekä autonomiaa ja synnynnäisten 

psykologisten tarpeiden huomioimista. SDT-teoria kuuluu tarveteorioihin pitäen sisällään tarpei-

den käsitteen. SDT-teoria korostaa, että tarpeet määrittelevät psykologisen kasvun, eheyden ja hy-

vinvoinnin edellytykset. Tarpeiden käsite olettaa, että erilaiset säätelyprosessit, jotka ovat tavoite-

harrastusten taustalla, liittyvät eri tavoin tehokkaaseen toimintaan ja hyvinvointiin. Eri tavoitesisäl-

löillä on erilaiset suhteet käyttäytymisen laatuun ja mielenterveyteen, sillä erilaiset säätelyproses-

sit ja tavoitesisällöt liittyvät erilaiseen tarvetyytyväisyyteen. SDT: tä on sovellettu eri kulttuureissa 

ja monilla elämänaloilla. Sen avulla on tarkasteltu tutkimuksia, jotka ovat liittäneet itsenäisen ja 

hallitun motivaation koulutukseen, vanhemmuuteen, työhön, terveydenhuoltoon, urheiluun ja so-

siaalisiin suhteisiin (Deci & Ryan 2008, 14). Esittelen Decin ja Ryanin  SDT-teorian näkemykset, jotka 

olen jakanut otsikoin: osaaminen, kuuluminen ja autonomia ja autonomian tukeminen oppilaitok-

sissa. 

3.5.1 Osaaminen, autonomia ja kuuluminen 

Decin ja Ryanin (2000, 227, 266) itsemääräämisteoria pyrkii ensisijaisesti selittämään yksilön opti-

maalista toimintaa ja terveyttä edistäviä psykologisia prosesseja. Siinä käytetään organismidialek-

tista metateoriaa, jolloin ihmisten oletetaan olevan aktiivisia, kasvuhakuisia organismeja, jotka ovat 

luonnollisesti taipuvaisia kehittymään ja pyrkivät johdonmukaisesti kehittämään omaa tietoisuut-

taan sekä itseään suhteessa ympäröivään sosiaaliseen maailmaan. Tässä luontaisessa kehitys-

suuntauksessa autonomian (eli sisäisen integraation), homonomian (eli sosiaalisen integraation) 
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ja motivaation, oletetaan edellyttävän rikasta sosiaalista ympäristöä tai tukea toimiakseen tehok-

kaasti. Näkemyksen mukaan Ihmisen luonnolliset taipumukset itseorganisointiin ja järjestäytynyt 

suhde suurempaan sosiaaliseen rakenteeseen vaatii kolmen synnynnäisen tai perustavan psyko-

logisen tarpeen, eli osaamisen, autonomian ja kuulumisen tyydyttämistä. Deci ja Ryan (2000, 255) 

SDT-teoria ehdottaa, että perustarpeissa osaamiseen (competence) sisältyy mahdollisuus osallis-

tua optimaalisiin haasteisiin ja kokea osaaminen tai sen vaikutus fyysisessä ja sosiaalisessa maail-

massa.  Kuulumiseen (relatedness) sisältyy kyky etsiä kiintymyksiä ja kokea turvallisuuden, yh-

teenkuuluvuuden ja läheisyyden tunteita muiden kanssa, ja autonomiaan (autonomy) sisältyy 

kyky itseorganisoitua ja säännellä omaa käyttäytymistään ja välttää heteronomista valvontaa, joka 

sisältää taipumuksen työskennellä kohti sisäistä johdonmukaisuutta ja integraatiota säätelyvaati-

musten ja tavoitteiden välillä. Nämä psykologiset perustarpeet auttavat sopivissa olosuhteissa oh-

jaamaan ihmisiä kohti pätevämpiä, elinvoimaisempia ja sosiaalisesti integroituneempia käyttäyty-

mismuotoja. Yksilön tietoisuus näistä tarvetyytyväisyyksistä on ehdottoman tärkeää niiden saavut-

tamiseksi.  

 

Mannisen ja Meriläisen (2015, 95) BeLL-tutkimuksen tulokset ovat osoittaneet, että vapaan sivis-

tystyön nonformaaliin, ei-ammatilliseen koulutukseen eli suomalaisittain vapaan sivistystyön tyyp-

pisten opintojen hyvinvointihyötyjen syntymiseen näyttäisi erityisesti vaikuttavan opiskelun oma-

ehtoisuus eli vapaaehtoisuus, sillä mielekkäissä asioissa koetut onnistumiset heijastuivat välittö-

mästi parantaen opiskelijaminäkuvaa ja lisäten opiskelumotivaatiota. Mannisen (2016, 7) mukaan 

aikuisopiskelijoiden opiskelukokemuksia ja tuloksia selittääkin erinomaisesti itsemääräämisteoria 

(Self Determinaation- Theory; Deci & Ryan 2008), jossa sisäinen, autonominen motivaatio syntyy 

psykologisten perustarpeiden pohjalta, joita kuvataan seuraavasti: 1.Osaamiseen (competence) - 

Minä osaan!  kuuluu vapaamuotoisuus ja pienet onnistumisen kokemukset, 2. Autonomiaan (au-

tonomy) - Valitsin tämän itse! kuuluu omaehtoinen osallistuminen ja 3. Kuulumiseen (relatedness) 

- Olen osa ryhmää! kuuluu turvallinen rento ryhmä. Taulukossa 3 on kuvattu näitä kolmea psyko-

logista perustarvetta ja niihin liittyviä ominaisuuksia. 
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Taulukko 3. Decin ja Ryanin SDT-itsemääräämisteorian psykologiset perustarpeet (mukaillen Deci 

& Ryan 2000, 255; Manninen 2016, 7) 

OSAAMINEN(competence)  

Minä osaan! 

AUTONOMIA (autonomy) 

Valitsin tämän itse! 

KUULUMINEN (relatedness) 

Olen osa ryhmää! 

Vapaamuotoisuus ja pienet on-

nistumisen kokemukset (BeLL; 

Manninen ym.) 

 

-Mahdollisuus osallistua optimaa-

lisiin haasteisiin ja kokea osaami-

nen tai sen vaikutus fyysisessä ja 

sosiaalisessa maailmassa 

Omaehtoinen osallistuminen 

(BeLL; Manninen ym. 2014) 

 

-Kyky itseorganisoitua ja sään-

nellä omaa käyttäytymistään ja 

välttää heteronomista valvontaa 

-Taipumus työskennellä kohti si-

säistä johdonmukaisuutta ja in-

tegraatiota säätelyvaatimusten 

ja tavoitteiden välillä 

 

Turvallinen rento ryhmä  

(BeLL; Manninen ym. 2014) 

 

-Kyky etsiä kiintymyksiä 

-Mahdollisuus kokea turvallisuu-

den, yhteenkuuluvuuden ja lä-

heisyyden tunteita muiden 

kanssa 

 

Deci ja Ryan (2008, 14) tekevät eron autonomisten motivaatioiden (autonomous motivations) ja 

hallittujen motivaatioiden (controlled motivations) välille. Autonominen motivaatio vaatii sinnik-

kyyttä ja noudattamista, ja se edistää tehokasta suorituskykyä erityisesti monimutkaisissa tai 

heuristisissa tehtävissä, joihin liittyy syvää luovuutta tai tietojenkäsittelyä. Autonominen motivaatio 

liittyy myös henkiseen terveyteen. Tutkimuksissa on löydetty ihmissuhdekonteksteja, jotka helpot-

tavat psykologisten perustarpeiden kuten osaamisen, autonomian ja kuulumisen tyydyttämistä 

autonomisen motivaation parantamiseksi. Tämä sisältää sisäisen motivaation (Intrinsic motiva-

tion) ja hyvin sisäistetyn ulkoisen motivaation (Extrinsic Motivation) käsitteet. Sisäisesti motivoi-

tuneet ihmiset suorittavat toimintaa, toiminnasta johtuvien positiivisten tunteiden vuoksi. He ovat 

kiinnostuneita siitä, mitä he tekevät ja osoittavat uteliaisuutta asiaa kohtaan, tutkivat uusia ärsyk-

keitä ja työskentelevät optimaalisten haasteiden hallitsemiseksi. Ulkoinen motivaatio puolestaan 

sisältää toiminnan harjoittamisen, joka johtaa johonkin erilliseen seuraukseen. Ulkoisesti motivoi-

tunutta käytöstä on sellainen toiminta, joka suoritetaan konkreettisen palkkion saamiseksi tai ran-

gaistuksen välttämiseksi. Toisin kuin konkreettiset palkinnot, positiivisen tulospalautteen on ha-

vaittu joissakin tapauksissa parantavan sisäistä motivaatiota. Positiivinen palaute välittää suoraan 

positiivista osaamistietoa ja tyydyttää siten osaamisen tarpeen ilman, että sitä koetaan kontrol-

loivana. Tapahtumia, jotka välittävät osaamista ilman kontrollointia kutsutaan informatiivisiksi 

(informational). Tutkimusten mukaan negatiivisella palautteella on taipumus heikentää sisäistä 

motivaatiota estämällä ihmisten osaamisen tarve. Tilanteen yleinen tunnelma, kuten luokkahuo-

neiden tai työryhmien ihmissuhdeilmapiiri (Interpersonal climates), voi myös vaikuttaa ihmisten 

luontaiseen motivaatioon. Sosiaaliset ilmapiirit, jotka tuntuvat painostavilta ja hallitsevilta, heiken-

tävät sisäistä motivaatiota, kun taas ne, jotka tukevat informatiivisuutta, lisäävät sisäistä motivaa-

tiota. Kuviossa 2 on kuvattu mukaillen Decin ja Ryanin (2008, 17) motivaation ja säätelyn tyyppejä 
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itsemääräämisteoriassa, sekä niiden sijoittelua suhteellisen itsemääräämisoikeuden jatkumoa pit-

kin. Kuvion keskelle on kuvattu neljää eri ulkoisen motivaation säätelytyyppiä, jotka kuuluvat hal-

littuun ja itsenäiseen säätelyyn, edustaen jatkuvia ihmisen ja ympäristön vuorovaikutuksen tulok-

sia, joissa henkilö on ollut vähemmän tai enemmän tehokas toiminnan tai toimintaluokan säätelyn 

sisäistämisessä ja integroinnissa 

 

 

 

 

Kuvio 2. Motivaation ja säätelyn tyypit itsemääräämisteoriassa, sekä niiden sijoittelu suhteellisen 

itsemääräämisoikeuden jatkumoa pitkin (mukaillen Deci & Ryan 2008, 17)  

 

Decin ja Ryanin (2000, 236–237) mukaan sisäiseen motivaatioon tarvitaan toiminnan sisäistämistä 

(internalization), joka on aktiivinen, luonnollinen prosessi, jossa yksilöt yrittävät muuttaa sosiaali-

sesti hyväksytyt tapasäännöt henkilökohtaisesti hyväksytyiksi arvoiksi. Sisäistämisen prosessissa 

ulkoisen motivaation muodot muuttuvat toimijan itsensä arvostamiksi ja säätelemiksi, jolloin toi-

minnan säätelystä tulee enemmän autonomista ja itsemäärättyä edistäen näin sisäisen motivaa-

tion syntymistä. Ulkoisessa säätelyssä (External regulation) on kyse ulkoisesta motivaatiosta, 

jossa ihmisten käyttäytymistä ohjaavat erityiset ulkoiset satunnaisuudet, joilla saavutetaan haluttu 

seuraus, kuten konkreettiset palkinnot tai rangaistuksen välttäminen. Johdettu säätely (Introjec-

tion) edellyttää, että yksilöt ottavat vastaan ulkoisia määräyksiä ja ylläpitävät niitä muodossa, joka 

on suhteellisen isomorfinen ulkoisten määräysten kanssa. Tunnistettu säätely (Identification) on 

prosessi, jonka kautta ihmiset tunnistavat ja hyväksyvät käyttäytymisen taustalla olevan arvon. 

Tunnistamalla käyttäytymisen arvon ihmiset ovat sisäistäneet sen säätelyn täydellisemmin ja hy-

väksyneet sen täysin omakseen. Sisäistäminen on tällöin täydellisempää kuin johdetussa sääte-

lyssä. Integraatio (Integration) on täydellisin ulkoisen motivaation sisäistämisen muoto. Silloin kun 

säännöt ovat integroituneet, ihmiset ovat täysin hyväksyneet ne saattamalla ne harmoniaan tai 
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johdonmukaisuuteen arvojensa ja identiteettinsä kanssa. Tällöin ulkoinen säätely on muuttunut 

sisäiseksi säätelyksi ja tuloksena on itse määrätty ulkoinen motivaatio. Itsenäinen ja hallittu mo-

tivaatio (Autonomous and controlled motivation) saavutetaan silloin, kun sisäistämisprosessissa 

on onnistuttu toimimaan niin, että ulkoiset määräykset sisäistetään sisääntulo-, tunnistamis- tai 

integrointiprosessien kautta. Erilaisia ulkoisen motivaation tyyppejä on kuitenkin olemassa, joita 

valvotaan verrattuna autonomisiin. Ulkoinen säätely, jossa sisäistämistä ei ole tapahtunut, edustaa 

hallituinta ulkoisen motivaation muotoa.  Tällöin ihmisten käyttäytymistä säätelee muiden satun-

nainen hallinta. Johdettuun säätelyyn (introjected) liittyy sisäisiä menettelyjä ja paineita, ja sille 

on ominaista sisäinen ristiriita ja mahdollisesti henkilön haluttomuus toteuttaa sitä. Sisäistäminen 

on täydellisempää silloin, kun ihmiset tunnistavat toimintansa arvon ja tuntevat vähemmän kon-

flikteja säätelyn mukaisesta käyttäytymisestä. Käyttäytyminen on silloin itsenäisempää ja yksilöllä 

on enemmän itsemääräämisoikeutta. Integraation, eli täydellisimmän ja tehokkaimman sisäistä-

misen myötä henkilön ulkoisesti motivoidut toimet ovat täysin tahdonvoimaisia. 

 

Decin ja Ryanin (2000, 246) mukaan säätelytyylejä ja syy-seuraussuhteita koskeva tutkimus on 

osoittanut, että erityisesti itsenäisesti, sisäisesti säännelty käyttäytyminen johti moniin positiivi-

sempiin tuloksiin, mukaan lukien laadukkaampi suorituskyky, parempi käyttäytymisen muutoksen 

ylläpito ja parempi mielenterveys suhteessa hallittuun, johdettuun käyttäytymiseen. Autonomisilla 

säätelyprosesseilla on selitetty näitä havaintoja, jotka tarjoavat suuremman tyydytyksen psykolo-

gisiin perustarpeisiin perustuen. Hyvinvointiin on havaittu niin yksilötasolla, ihmisten välillä kuin 

päivittäisellä tasolla vaikuttavan yksilön mahdollisuudet kokea autonomiaa, osaamista ja kuulu-

mista. Viimeaikaiset hyvinvointitutkimukset ovat myös ottaneet yhden askeleen eteenpäin hyvin-

voinnin tarpeiden suhteen tutkimalla erilaisten tavoitesisältöjen yhteyttä hyvinvointiin. 

3.5.2 Autonomian tukeminen oppilaitoksissa 

Deci & Ryan (2008, 17–18) kertovat, jos autonomiaa halutaan tukea, tarvitaan siihen yksi henkilö, 

usein auktoriteettihahmo, joka ottaa kohdehenkilöiden näkökulman, kannustaa initiaatioon eli siir-

tymään, tukee valinnan tunnetta ja reagoi opiskelijoiden ajatuksiin, kysymyksiin ja aloitteisiin. Sil-

loin kun ihmisten itsenäisyyttä tuetaan, tuntevat ihmiset usein olevansa vapaita seuraamaan etu-

jaan ja pohtimaan sosiaalisten arvojen, tapasääntöjen ja normien merkitystä ja niiden merkitystä 

myös itselleen. Monet autonomian tukemista koskevista tutkimuksista on tehty erilaisissa kent-

täympäristöissä, joissa eri tekijöiden on nähty vaikuttavan siihen, onko luokkahuoneen ihmissuh-
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deilmapiiri enemmän itsenäisyyttä tukeva vai johdetumpi ja hallitsevampi. Opettajan suuntautu-

minen näyttäytyy tähän tärkeimpänä vaikuttava tekijänä. On opettajia, jotka uskovat, että heidän 

tehtävänsä on olla varma siitä, että opiskelijat tekevät asiat oikein. He välittävät opiskelijoille viestin, 

että heidän pitäisi tehdä niin kuin käsketään, ja käyttävät kontrollointia varmistaakseen, että opis-

kelijat tekevät myös niin. Toiset opettajat puolestaan uskovat siihen, että tärkeintä on se, että op-

pilaat aloittavat sellaisen käyttäytymisen, jossa he oppivat sekä onnistumisistaan että epäonnistu-

misistaan ja yrittävät ratkaista ongelmia itse sen sijaan, että luottaisivat siihen, että opettaja kertoo 

heille mitä tehdä.  Tutkimuksissa on myös havaittu, että luokkahuoneissa, joissa opettajat tukivat 

autonomiaa, oppilaat olivat luontaisemmin motivoituneita, uteliaita ja ottivat mieluummin itsenäi-

sesti haasteita vastaan. Autonomiaa tukevien opettajien oppilailla oli korkeampi itsetunto, ja he 

tunsivat myös olevansa pätevämpiä koulutöissä.  

 

Deci, Ryan ja Williams (1996, 175) toteavat, että lukuisat laboratoriokokeet ovat vahvistaneet sen, 

että sisäiseen motivaatioon voivat vaikuttaa sekä erityiset kontekstuaaliset tapahtumat että ihmis-

suhdetyyli, jolla näitä tapahtumia tarjotaan. Mikä tahansa opettajan antama panos, joka koetaan 

autonomiaa tukevana, lisää sisäistä motivaatiota, kun taas mikä tahansa, joka koetaan käyttäyty-

misen valvojana, estää tyytyväisyyden autonomian tarpeeseen ja vähentää siten myös sisäistä mo-

tivaatiota. Decin, Ryanin ja Williamsin (1996, 165) mukaan tällaisille yhteyksille, jotka tyydyttävät 

psykologiset perustarpeet, on ominaista valinnanvaran tarjoaminen, optimaalinen haaste, infor-

matiivinen palaute, ihmisten välinen osallistuminen ja tunteiden tunnustaminen. 

 

Liikunnan ja urheilun alalla on ollut paljon SDT:tä soveltavia tutkimuksia. Hagger, Chatzisarantis, 

Culverhouse ja Biddle (2003) ovat raportoineet, että liikunnanopettajien autonomian tukeminen 

luokissa ennusti oppilaiden itsenäistä motivaatiota vapaa-ajan liikuntaa kohtaan, mikä puolestaan 

lisäsi heidän todellista fyysistä aktiivisuuttaan myös koulun ulkopuolella. Decin ja Ryanin (2008, 19–

20) mukaan Fortier ja Gaumond ovat vuonna 2007 tutkineet vanhempien vaikutusta nuorten mo-

tivaatioon ja fyysiseen aktiivisuuteen. Tutkimuksessa havaittiin, että vanhemmilla, jotka tukivat 

enemmän liikuntaa, oli lapsia, jotka olivat aktiivisempia ja itsenäisempiä toimintojen suorittami-

sessa. Näin ollen tutkimukset ovat osoittaneet, että valmentajien, opettajien ja vanhempien auto-

nomiatuki vaikuttavat kaikki yhdessä teini-ikäisten itsenäiseen motivaatioon liikuntaan ja urhei-

luun. Vansteenkiste, Simons, Soenens ja Lens (2004) ovat tutkimuksessaan havainneet, että fyysis-

ten aktiviteettien sisällyttäminen sisäisillä tavoitteilla (terveempi ja sopivampi) ulkoisten tavoittei-

den sijaan (houkuttelevampi) osoitti, että kaksoistavoitteen asettaminen (sisäinen ja ulkoinen) hel-
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potti hallita suuntautumista ja suorituskykyä. Tavoitteiden sisältöjen esittäminen autonomiaa tu-

kevalla tavalla sai lukiolaiset olemaan itsenäisempiä motivaatiossaan fyysiseen aktiivisuuteen ja 

osallistumaan enemmän fyysiseen toimintaan jopa neljä kuukautta myöhemminkin. Deci & Ryan 

(2008, 20) korostavat, että SDT-tutkimus monilla muillakin aloilla, kuten virtuaalimaailmat, ympä-

ristön säilyttäminen, politiikka, uskonto, psykopatologia ja psykoterapia, ovat osoittaneet, että au-

tonomian sekä osaamisen ja kuuluvuuden kokemukset ovat tärkeitä tehokkaan suorituskyvyn ja 

psykologisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta.  

3.6 Aikaisemmat tutkimukset taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuk-

sista 

Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutuksia on tutkittu paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana 

sekä kotimaisessa että kansainvälisessä tutkimuksessa. Wallenius-Korkalon (2011, 48–49) mukaan 

näissä tutkimuksissa on löydetty yhteyksiä kulttuurin ja koetun terveyden ja hyvinvoinnin välillä. 

Yhteiskunnallisissa keskusteluissa on ollut läsnä voimakas tarve kehittää uusia välineitä taiteen ja 

kulttuurin hyvinvointivaikutusten todentamiseen. Tätä keskustelua on herättänyt mahdollisuus 

osoittaa ja perustella taiteesta ja kulttuurista saatavaa laajempaa hyötyä, ja saada näin kulttuuri ja 

taide vahvemmin osaksi erilaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisohjelmia sekä 

osaksi pysyviä käytäntöjä. Hounin ym. (2020, 38–39) mukaan taiteen hyvinvointi- ja terveysvaiku-

tustutkimukset voidaan nähdä jakautuvan kolmeen päälinjaan. Yksi näistä on osallistumiseen liit-

tyvän kokemustiedon kerääminen haastattelujen ja kyselyjen avulla. Toinen tiedonkeräämisen 

tapa on kuulunut kulttuuripolitiikan piiriin, jossa kokemus- ja osallistumistieto on perustunut tilas-

tointiin. Kolmantena tutkimuksen linjana voidaan nähdä taiteen vaikutuksia tarkasteleva kliininen 

tutkimus terveydenhuollon alalla. Esittelen aikaisempia tutkimuksia seuraavasti: taidekasvatuksen 

vaikutukset ikääntyneiden hyvinvointiin, taidekasvatuksen vaikutukset henkiseen hyvinvointiin, 

kansalaisopiston tuottamat hyvinvointivaikutukset, taiteilijat kulttuurihyvinvoinnin toimijoina ja yh-

teenveto aikaisempien tutkimusten tuloksista. 

3.6.1 Taidekasvatuksen vaikutukset ikääntyneiden hyvinvointiin 

Tutkimuksia taidekasvatuksen vaikutuksista ikääntyneiden hyvinvoinnille on tehty paljon. Malmi-

virran (2017, 47–48) mukaan kansainvälisissä ja kotimaisissa tutkimuksissa taiteisiin osallistumisen 

vaikutukset ikääntyneisiin näyttäytyvät moniulotteisina mahdollisuuksina työstää ikääntymisen ja 
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vanhuuden taitoa vaikuttaen monin tavoin hyvinvoinnin eri ulottuvuuksiin. Taiteellisen työskente-

lyn on nähty vahvistavan joustavaa käyttäytymistä ja emotionaalisuutta. Se tukee strategioita, jotka 

auttavat käyttäytymistä ja emotionaalisuutta edesauttaen näin selviytymään myöhempien ikävuo-

sien elämäntilanteiden muutoksissa. Taiteellisessa työskentelyssä opittu asia siirtyy elämän käy-

tänteisiin tuottaen hyvinvointia, kuten asioiden toisin näkemistä, ongelmienratkaisukyvyn vahvis-

tumista, osaamisen ja merkittävyyden tunnetta, elämän tavoitteellisuutta sekä sosiaalisen yhteen-

kuuluvaisuuden tunteen vahvistumista.  

 

Pusa (2012, 8) on tutkinut väitöskirjassaan Harmaa taide: Taiteen ja vanhuuden merkityssuhteita 

eläkkeellä olevien taidetoimintaa fenomenologisesta näkökulmasta ja tarkastellut taiteen ja van-

huuden välisiä merkityksiä ja sitä, kuinka vanheneminen ja taide ilmenevät yksilön kokemuksessa. 

Tutkimusaineisto koostui kuuden eläkkeelle jääneen ihmisen haastatteluista ja Matti Ijäksen, Jaana 

Partasen ja Katja Tukiaisen taideteoksista. Osa-aineistoja tarkasteltiin erikseen sekä aineistojen vä-

lisenä vuoropuheluna. Tutkimuskysymyksinä olivat millaisia merkityksiä ikäihmiset liittävät pu-

heessaan taiteeseen ja millaisia merkityksiä vanhuudesta rakentui taiteessa. Haastatteluissa taide 

näyttäytyi sekä taideinstituution esteettisenä kokonaisuutena että elämään levittäytyneenä koko-

naisasenteena. Taide tarjosi mahdollisuuden nähdyksi tulemiselle, vuorovaikutukselle ja yhteis-

kunnalliselle vaikuttamiselle. Taidetta kuvailtiin myös terapeuttiseksi ihmisenä kasvamisen mah-

dollisuudeksi. Merkitykselliseltä taidesuhteen syntymiseltä edellytettiin, että yksilöllä on tarjolla tai-

teen tekemiselle paikkoja, joissa taidetta ei ole määritelty yksilön puolesta jonkin tietyn tavoitteen 

suuntaiseksi.  

 

Ikääntyvien ihmisten taidetta Pusa (2012, 217, 221) nimittää harmaaksi taiteeksi, jonka hän näkee 

kypsyvien ihmisten taiteena pitäen kiinni tekemisestä tekemisen itsensä vuoksi. Tekevyydellä ja 

toimijuudella voi päästä osalliseksi taiteen symbolisesta pääomasta olematta kuitenkaan taiteilija. 

Eläkkeelle siirtyminen ja ikääntyminen näyttäytyivät taiteen suhteen eräänlaisena revanssina tai 

syventymisen mahdollisuutena, jolloin ihmisillä oli vihdoinkin aikaa ja rohkeutta tehdä taidetta. 

Taiteen terapeuttinen ulottuvuus korostui useassa haastattelussa ja uudistuminen sekä muutos 

nähtiin taiteen kautta mahdolliseksi. Taide koettiin eheyttäväksi, oman itsensä kehittämisen pai-

kaksi ja vireystilaa sääteleväksi elementiksi elämässä. Yhteiskunnallinen ulottuvuus tuli esille eri-

tyisesti vanhuutta, maahanmuuttajataustaisuutta ja kulutuskeskeisyyttä kommentoivissa puheen-

vuoroissa. 
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Reynoldsin (2010, 135) mukaan tarkasteltaessa tutkimuksia, jotka liittyvät  ikääntyneiden taiteelli-

seen työskentelyyn, voidaan havaita, että  subjektiivisen kokemuksen tutkimus on ollut rajallista ja 

se on keskittynyt enimmäkseen ammattitaiteilijoihin amatöörien sijaan. Hänen tutkimuksessaan 

‘Colour and communion’: Exploring the influences of visual art-making as a leisure activity on older 

women's subjective well-being, ’Väriä ja yhteisöllisyyttä’ on tutkittu visuaalisen taiteen tekemistä 

vapaa-ajan harrastuksena ja sen vaikutuksia ikääntyneiden naisten subjektiiviseen hyvinvointiin. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin vanhempien naisten motiiveja kuvataiteen tekemiseen. Tutkimusta 

varten haastateltiin kolmekymmentäkaksi 60–86-vuotiasta osallistujaa. Kaksitoista heistä kärsi 

kroonisesta sairaudesta ja kaksikymmentä ilmoitti olevansa terve. Melkein kaikki olivat ryhtyneet 

tekemään taidetta jäätyään eläkkeelle. Kahdesta opiskelijasta oli sittemmin tullut ammattitaiteili-

joita. Tutkimuksen informantit kuvailivat taiteen tekemisen rikastuttavan heidän henkistä elä-

määnsä, edistävän värin ja tekstuurin aistillisuudesta nauttimista, tuovan esiin uusia haasteita, leik-

kisiä kokeiluja ja tuoreita tavoitteita. Taide tarjosi osallistujille myös merkittäviä yhteyksiä kodin ja 

ulkopuolisen maailman välille. Se kannusti kiinnittämään huomiota fyysisen ympäristön estetiik-

kaan, säilytti yhtäläiset asemasuhteet ja loi mahdollisuuksia validointiin. Taiteen tekeminen suojeli 

naisten identiteettejä ja auttoi heitä vastustamaan stereotypioita ja poissulkemisia, joita esiintyy 

yleisesti myöhemmässä elämässä. 

 

Windlen, Jolingin, Howson-Griffithsin, Woodsin, Hedd Jonesin, Van de Venin, Newmanin, ja Parkin-

sonin (2018, 409) tutkimuksessa The impact of a visual arts program on quality of life, communica-

tion, and well-being of people living with dementia: a mixed-methods longitudinal investigation, 

tutkittiin monimenetelmäisen pitkittäistutkimuksen avulla kuvataideohjelman vaikutusta demen-

tiaa sairastavien ihmisten elämänlaatuun, viestintään ja hyvinvointiin.  Windlen ym. (2018, 409) 

mukaan aiemmat tutkimuskatsaukset olivat tuoneet esiin metodologisia rajoituksia ja aukkoja tai-

teen näyttöpohjassa suhteessa dementian hoitoon. Tähän vastauksena he kehittivät 12 viikon ku-

vataideohjelman, jonka vaikutusta dementiaa sairastaviin ihmisiin arvioitiin monimenetelmäisellä 

pitkittäistutkimuksella. Tutkimukseen rekrytoitiin Englannista ja Walesista 125 lievää tai vakavaa 

dementiaa sairastavaa henkilöä. Tutkimus toteutettiin kolmessa eri tutkimusympäristössä, joita 

olivat vanhainkodit, lääninsairaala ja yhteisötilat. Kvantitatiivista ja laadullista tietoa elämänlaa-

dusta (QoL), viestinnästä ja ohjelman käsityksistä saatiin haastatteluilla ja osallistujien ja heidän 

hoitajiensa kanssa yhdessä laadituilla raporteilla. Standardoidulla havainnointityökalulla mitattiin 

kahdeksan hyvinvoinnin osa-aluetta ja dataa verrattuna vaihtoehtoiseen toimintaan, jossa ei ollut 

taidetta.  

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890406509000474?via%3Dihub#!
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Windlen ym. (2018, 409) tutkimuksen tuloksiksi saatiin, että taideohjelmaan osallistuneiden hyvin-

voinnin, huomion, nautinnon, itsetunnon, negatiivisen vaikutuksen ja surun hyvinvointialueiden 

pisteet olivat huomattavasti parempia kuin vaihtoehtoiseen toimintaan osallistuneilla. Proxy- ra-

portoitu QoL, elämänlaatu parani merkitsevästi lähtötilanteen ja kolmen kuukauden seurannan 

välillä, mutta dementiaa sairastavat osallistujat eivät kuitenkaan raportoineet QoL: n paranemi-

sesta. Tämän vastakohtana olivat niiden henkilöiden laadulliset kertomukset, jotka kuvailivat sti-

muloivaa kokemusta, joka on tärkeää sosiaalisen yhteyden, hyvinvoinnin ja sisäisen vahvuuden 

kannalta. Tutkimuksessa havaittiin, että viestintä heikkeni perustason ja seurannan välillä sairaa-

laympäristössä, mutta parani laitoshoidossa. Tulokset korostivat luovan ikääntymisen mahdolli-

suuksia dementiahoidossa, taidetoiminnan hyötyjä ja ympäristövaikutuksia. Windle ym. (2018, 

421) kannustavat myös dementianhoidon tarjoajia sekä taide- ja kulttuuripalveluja pyrkimään si-

sällyttämään taidetoimintaa dementian rutiinihoitoon. He korostivat luovan ikääntymisen mahdol-

lisuuksia dementian hoidossa, heijastaen näin maailmanlaajuista poliittista kiinnostusta demen-

tiaa sairastavien ihmisten sosiaaliseen osallisuuteen ja siihen, että yhteisöt ovat dementiaystäväl-

lisiä ja ihmiset voivat kokea laadukasta toimintaa ilman heidän tilansa leimautumista. 

 

Malmivirta (2017, 54–55) on tarkastellut taidekasvatuksen tutkimuksessaan aivoterveyden ja tai-

teen yhteyksiä ikäihmisille suunnatussa Taiteesta ja kulttuurista avaimia aivoterveyteen-projektin 

puitteissa. Tähän projektiin osallistuneet tuottivat visuaalisia kertomuksia elämänsä merkitykselli-

sistä hetkistä yhdistäen kuvataidetta, sanataidetta ja valokuvaa. Tällaisten kertomusten havaittiin 

antavan osallistujille mahdollisuuden rakentaa tarinoita omasta menneisyydestään ja taiteen te-

keminen näyttäytyi vanhenemisen taidon kehkeytymisen paikkana. Taidetoiminta vaikutti positii-

visesti ikääntyvien hyvinvointiin vahvistaen identiteettiä ja elinikäistä oppimista. Tutkimus toteu-

tettiin kahden eri ryhmän kanssa (15 informanttia), joiden ikä oli yli 65-vuotta. Tutkimus- ja kehi-

tystyössä käytettiin taiteen ja sosiaalisen yhdistävää taidepedagogiikkaa, jossa yhdistyivät Deweyn 

pragmatistinen taidekasvatus, means-ends-toiminta ja sosiokulttuurinen oppimisen teoria. Ai-

neisto kerättiin yksilö- ja ryhmähaastatteluilla, videotallenteilla ja havainnoinnilla, ja se analysoitiin 

narratiivista metodia käyttäen. Taidetta tehdessään osallistujat oppivat uusia asioita, tekeminen 

muutti totuttuja toiminta- ja ajattelutapoja. Osallistujat oppivat uusia tapoja nähdä, tuntea ja koh-

data toinen sosiaalisessa vuorovaikutuksessa, mikä puolestaan loi uudenlaista myönteistä ymmär-

rystä menneestä ja rakensi samalla uutta siltaa tulevaisuuteen. Saadut tulokset korreloivat vah-

vimmin aivoterveyttä kuvaavaan reserviteoriaan. Sen mukaan toiminnan tulee olla haasteellista, 

monimutkaista ja mahdollistaa sosiaalista vuorovaikutusta, jotta aivojen käyttämätön resurssi pää-

see käyttöön edistäen näin myös kognitiivista toimintakykyä.  
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Kaiken kaikkiaan taide, taidetoiminta ja visuaalisen taiteen moniaistillisuus lisäsivät ikääntyneiden 

hyvinvointia. Keskittyminen ja oppimisen prosessit paranivat ja yhteys myös elämänhallintaan ja 

kykyyn elää pidempään itsenäisesti havaittiin. Taidetoiminnan ohjaajan ammatillinen osaavuus ja 

koulutus nähtiin merkittävänä tässä kontekstissa. Viikoittain toteutettujen taideinterventioiden to-

dettiin ehkäisevän yksinäisyyttä, vähentäen näin myös negatiivisia tuntemuksia, joita yksinäisyy-

teen liittyy sekä myönteistä yhteyttä taiteen ja positiivisen identiteetin välillä. Myönteinen minä-

kuva puolestaan edesauttoi stressin sietokykyä ja vastoinkäymisten torjumista. Eri taiteen muo-

doilla, aina maalaamisesta musiikkiin asti on todettu olevan yhteyttä aivojen eri alueiden aktivoi-

tumiseen ja aivojen joustavana säilymiseen. (Malmivirta 2017, 56.) 

3.6.2 Taidekasvatuksen vaikutukset henkiseen hyvinvointiin 

Greenawalt, Orsega-Smith, Turner, Goodwin ja Rathie (2019, 118) kertovat artikkelissaan The im-

pact of “The Art of Happiness” class on community dwelling older adults: a positive psychology 

intervention, "Onnellisuuden taide" -luokan vaikutus vanhempien aikuisten yhteisöasumiseen: po-

sitiivinen psykologian interventio, että mielenterveyteen kohdistuu usein kielteisiä vaikutuksia 

koko ikääntymisprosessin ajan. Psykologisen terveyden heikkeneminen voi johtaa heikentynee-

seen hyvinvoinnin tunteeseen ja vaikuttaa näin myös ikäihmisten yleiseen elämänlaatuun. Gree-

nawaltin ym. (2019) mukaan tutkimukset ovat osoittaneet, että positiiviset psykologiset interven-

tiot voivat parantaa ikääntyneiden psykologista hyvinvointia. Tutkijat pyrkivät arvioimaan positii-

vista mielenterveyden interventiota vanhemmalla aikuisväestöllä. ”Onnellisuuden taide” oli 8 vii-

kon interventio, joka toteutettiin kahdessa seniorikeskuksessa. Osallistujien subjektiivisesta onnel-

lisuudesta, stressistä, kiitollisuudesta, elämäntyytyväisyydestä, masennuksesta, mindfulnessista, 

ja yleisestä demografiasta ja terveystiedoista tehtiin arviot ennen ja jälkeen intervention. Verrokki-

ryhmään verrattuna osallistujat kokivat intervention loppuun mennessä huomattavasti vähem-

män stressiä ja olivat huomattavasti rauhallisempia ja vähemmän väsyneitä kuin ennen interven-

tiota. Nämä tutkimuksen tulokset antavat merkittävän panoksen positiivisen psykologian alalle ja 

viittaavat siihen, että "onnellisuuden taiteen" kaltaisia interventioita voidaan soveltaa vanhempiin 

aikuispopulaatioihin. 

 

Daviesin, Knuimanin ja Rosenbergin (2016, 1) tutkimuksessa The art of being mentally healthy: a 

study to quantify the relationship between recreational arts engagement and mental well-being in 

the general population tutkittiin taiteen vaikutusta henkiseen terveyteen. Tutkimuksella kartoitet-

https://www.tandfonline.com/author/Greenawalt%2C+Katie+E
https://www.tandfonline.com/author/Orsega-Smith%2C+Elizabeth
https://www.tandfonline.com/author/Turner%2C+Jennie+L
https://www.tandfonline.com/author/Goodwin%2C+Steve
https://www.tandfonline.com/author/Rathie%2C+Erica+J
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924788.2018.1493898
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924788.2018.1493898
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/01924788.2018.1493898
https://www.tandfonline.com/author/Greenawalt%2C+Katie+E
https://www.tandfonline.com/author/Greenawalt%2C+Katie+E
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tiin väestön vapaa-ajan taiteiden sitoutumisen ja henkisen hyvinvoinnin välistä suhdetta. Puhelin-

kyselyyn kutsuttiin satunnaisotos, johon osallistui 702 yli 18-vuotiasta länsiafrikkalaista aikuista 

(vasteprosentti = 71 %). Tutkimuksen suorittaminen kesti 15 minuuttia, ja se sisälsi kysymyksiä tai-

teeseen sitoutumisesta, henkisestä hyvinvoinnista, väestörakenteesta ja mahdollisista sekoittajista 

tai tehosteiden modifikaattoreista. Riippuvainen muuttuja oli subjektiivinen henkinen hyvinvointi 

(Warwick-Edinburgh Mental Well-welfare Scale, WEMWBS). Itsenäinen muuttuja oli taiteessa har-

joitetut tunnit viimeisten 12 kuukauden aikana. Tutkimuksen tuloksiksi saatiin se, että vastaajilla, 

joilla oli paljon taidetoimintaa (vähintään 100 tuntia vuodessa, WEMWBS-pisteet = 55), oli huomat-

tavasti parempi henkinen hyvinvointi kuin niillä, joilla ei ollut mitään toimintaa (0 tuntia / vuosi, 

WEMWBS-pisteet = 53), alhainen (0,1–22,9 tuntia / vuosi, WEMWBS- pisteet = 52) ja keskitaso (23–

99, 9 tuntia/ vuosi, WEMWBS- pisteet = 53) sitoutumistasot (p = 0, 003). Vastaajilla, joilla ei ollut 

lainkaan, matalaa ja keskisuurta taiteellista sitoutumista, oli samanlaiset WEMWBS-pisteet (p = 

0,358). Taidetoiminnan ja WEMWBS:n välinen suhde oli epälineaarinen, ja se osoitti, että vähim-

mäisraja oli vähintään 100 tuntia vuodessa (p = 0,0006). 

 

Daviesin ym. (2016, 8) väestöpohjaisen tutkimuksen vahvuuksia olivat suuri otoskoko, korkea 

vaste, taiteen sitoutumisen yksityiskohtainen kvantifiointi (tuntia vuodessa), sopeutuminen mo-

nenlaisiin vaikutusmuuttujiin taiteen ja mielenterveyden suhteessa ja se, että otos edusti Länsi-

Australian väestöä sukupuolen, sijainnin, tulojen, avioliiton ja urheilun sitoutumisen suhteen. Tä-

män tutkimuksen rajoitteina olivat, että otanta perustui ihmisiin, jotka olivat Australian valkoihoisia 

ja yliedustus oli vanhemmilla aikuisilla, yliopisto- tai korkeamman tutkinnon suorittaneilla ihmisillä 

ja lapsettomilla. Tutkimus oli havainnoiva, joten se esti myös kyvyn määrittää syy-yhteys.  Tutki-

muksessa todetaan, että lisätutkimuksia tarvittaisiin taiteen kykyyn edistää, ylläpitää ja parantaa 

väestön terveyttä. Tämä olisi tärkeää, koska taidetoiminnalla ja -tapahtumilla voidaan edistää ter-

veyden edistämisstrategioita ja niillä on vaikutuksia innovatiiviseen kansanterveyspolitiikkaan ja -

käytäntöön. 

 

Bolwerkin, Mack-Andrickin, Langin, Dörflerin ja Maihöfnerin (2014, 1) tutkimuksessa How Art Chan-

ges Your Brain: Differential Effects of Visual Art Production and Cognitive Art Evaluation on Functi-

onal Brain Connectivity kartoitettiin sitä, kuinka taide muuttaa aivojasi: Visuaalisen taiteen tuotan-

non ja kognitiivisen taiteen arvioinnin erovaikutukset toiminnallisiin aivoyhteyksiin. Kuvataide on 

voimakas resurssi henkiselle ja fyysiselle hyvinvoinnille, mutta taustalla olevista hermostotason 

vaikutuksista tiedetään kuitenkin hyvin vähän. Tutkimuksessa kriittisenä kysymyksenä olikin, voiko 
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kuvataiteen tuotannolla ja kognitiivisen taiteen arvioinnilla olla erilaisia vaikutuksia aivojen oletus-

tilan verkon (DMN) toiminnalliseen vuorovaikutukseen. Toiminnallista magneettikuvausta fMRI: tä 

käytettiin DMN: n tutkimiseen ei-kliinisestä näytteestä. Tutkimukseen osallistui 28 eläkkeelle siirty-

nyttä yli 63-vuotiasta aikuista. He osallistuivat viikoittain kahteen erilaiseen 10 viikon pituiseen tai-

deinterventioon. Osallistujat luokiteltiin satunnaisesti ryhmiin, jotka oli jaettu sukupuolen ja iän 

mukaan. Kuvataiteen työskentelyryhmässä 14 osallistujaa tuotti aktiivisesti taidetta taideluokalla. 

Kognitiivisen taiteen arviointiryhmässä 14 osallistujaa arvioi kognitiivisesti taideteoksia museossa. 

Molempien ryhmien DMN tunnistettiin käyttämällä siemenvokselikorrelaatioanalyysiä (SCA) poste-

riorisessa seulotussa aivokuoressa (PCC/preCUN). Kovarianssin analyysiä (ANCOVA) käytettiin yh-

distämään fMRI-tiedot psykologiseen sietokykyyn, jota mitattiin resilienssiasteikon (RS-11) lyhyellä 

saksalaisella vastineella.  

 

Bolwerkin ym. (2014, 1,7) tutkimuksessa havaittiin, että kuvataiteen työskentelyryhmään osallistu-

minen paransi parietaalilohkon eli päälaenlohkon, joka on yksi isojen aivojen neljästä lohkosta, 

toimintaa enemmän kuin kognitiivisen taiteen arviointiryhmällä. Lisäksi kuvataiteen työskentely-

ryhmässä tapahtunut toiminta vaikutti vahvistavan psykologista resilienssiä eli stressiresistenssiä. 

Nämä löydökset olivat ensimmäisiä, jotka osoittivat kuvataiteen tekemisen hermovaikutukset psy-

kologiseen stressinsietokykyyn. Myös muistinkäsittely aivoissa tehostui. Tätä tarvitaan, kun aiempi 

tallennettu tieto liitetään luovien taideteosten tekoprosesseissa uuteen tietoon. Tutkimuksen tu-

loksilla voi olla merkittäviä vaikutuksia ikäihmisten ennaltaehkäiseviin ja terapeuttisiin toimenpi-

teisiin. Kuvataiteen tekeminen voi toimia ehkäisykeinona ja tärkeänä tukena kroonisten sairauk-

sien aiheuttamissa elämän haasteissa. 

3.6.3 Kansalaisopiston tuottamat hyvinvointivaikutukset 

Erittäin paljon tutkimuksia kansalaisopiston tuottamista hyvinvointivaikutuksista on tehnyt Jyri 

Manninen. Mannisen ja Luukanteleen (2008, 4) tutkimuksessa Omaehtoisen aikuisopiskelun vai-

kutukset: Vapaan sivistystyön opintojen merkitys ja vaikutukset aikuisten elämässä arvioitiin va-

paan sivistystyön piiriin kuuluvien opintojen vaikutuksia aikuisopiskelijoiden näkökulmasta. Tutki-

musaineiston keräämiseen käytettiin aikuisopiskelijoiden teemahaastatteluja (n = 19), opintoryh-

mien ryhmähaastatteluja (12 ryhmää, 77 opiskelijaa) ja verkkokyselyä (n = 1744). Tutkimustulok-

siksi saatiin, että yleisimmät vaikutukset olivat innostus jatkaa opiskelua, henkinen hyvinvointi, tie-

tojen ja taitojen lisääntyminen, itsetunnon kehittyminen, jaksaminen, luovuus, itseluottamus ja 

yleissivistys. Näiden kehittymiseen on opiskelulla ollut vaikutusta melko paljon tai paljon 50–78 % 
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kohdalla. Vähiten olivat lisääntyneet uralla etenemis- ja toimeentulomahdollisuudet, joiden koh-

dalla oli tapahtunut kehittymistä jonkin verran 30–40 % kohdalla. Tilastollisen aineiston pohjalta 

päätuloksena nähtiin aikuisopiskelun vaikuttavan innostukseen jatkaa opiskelua (93 % vastaajista), 

osaamiseen (84 %), hyvinvointiin (88 %), aktiiviseen kansalaisuuteen liittyvien taitojen ja ominai-

suuksien kehittymiseen (81 %) ja työhön ja toimeentuloon (33 %).  

 

Mannisen ja Meriläisen (2015, 84, 86) artikkeli Monimenetelmällinen näkökulma omaehtoisen opis-

kelun hyötyihin pohjautuu Benefits   of   Lifelong    Learning -projektiin (BeLL;  www.bell-project.eu), 

jonka yhteydessä kerättiin kysely- ja haastatteluaineisto yhteensä kymmenessä Euroopan maassa. 

Tämä tutkimus kartoitti minkälaisia niin sanottuja laajempia hyötyjä omaehtoiseen ja nonformaa-

liin, ei-ammatilliseen koulutukseen osallistuvat aikuiset saavat opiskelusta. Tutkimusasetelma 

pohjautui aikaisempaan kotimaiseen tutkimukseen (Manninen & Luukannel 2008) ja siinä käytet-

tyyn monimenetelmälliseen lähestymistapaan. BeLL-aineisto kerättiin kyselylomakkeella (n = 8 

646), jossa oli Likert-asteikollisia koettua muutosta mittaavia väittämiä ja kaksi avointa kysymystä, 

joissa vastaajia pyydettiin kuvailemaan osallistumisen aikaansaamia muutoksia ja vaikutuksia.  Li-

säksi eri maissa tehtiin 82 teemahaastattelua. Kyselyn kohderyhmänä olivat aikuiset, jotka olivat 

osallistuneet viimeisten 12 kuukauden aikana nonformaaliin, ei-ammatilliseen koulutukseen eli 

Suomessa vapaata sivistystyötä vastaaviin opintoihin. Kysely toteutettiin sähköisenä versiona sekä 

paperilomakkeella kunkin maan kielisinä. Mukaan valikoituneet henkilöt olivat osallistuneet edel-

tävien 12 kuukauden aikana vähintään yhdelle ei-ammatilliselle kurssille ja heidät oli tavoitettu joko 

koulutusorganisaation tai tutkijoiden kautta. (Manninen & Meriläinen 2015, 87–88.)  

 

Mannisen ja Meriläisen (2015, 94) BeLL-tutkimuksen tulokset osoittivat, että vapaan sivistystyön 

opintoihin osallistuneista suurin osa tunnistaa monia erilaisia opiskelun tuottamia hyötyjä. Kävi 

ilmi, että lisääntynyt usko omiin vaikuttamismahdollisuuksiin ja elämänpiirin laajentuminen johti-

vat myös muutoksiin terveyskäyttäytymisessä. Tämän taustalla on positiivisempi asennoituminen 

ja usko mahdollisuuksiin vaikuttaa omaan elämäänsä. Hyötyjen syntymiseen vaikutti opiskelun 

omaehtoisuus eli vapaaehtoisuus, lisäten näin ei-ammatillisen koulutuksen koulutuspoliittista 

merkitystä. Pienet onnistumisen kokemukset mielekkäiksi koetuissa asioissa heijastuivat välittö-

mästi opiskelijaminäkuvan paranemiseen ja opiskelumotivaation lisääntymiseen. Tulokset vahvis-

tivat Decin ja Ryanin motivaatioteoriaa, sillä ryhmä, vuorovaikutus ja tunne kuulumisesta johonkin 

yhteisöön koettiin tärkeiksi.   

 

http://www.bell-project.eu/
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Manninen, Karttunen, Meriläinen, Jetsu ja Vartiainen (2019) ovat tutkimuksessaan Hyvinvointia ja 

sosiaalista pääomaa – kansalaisopiston hyödyt osallistujille, kaupungille ja alueelle tutkineet hyvin-

vointia ja sosiaalista pääomaa kansalaisopiston tuottamien hyötyjen näkökulmasta. Tutkimus to-

teutettiin seurantatutkimuksena ja tapausopistona toimi Joensuun seudun kansalaisopisto. Tutki-

muksessa arvioitiin, millaisia hyötyjä kansalaisopisto tuottaa kuntalaisille, kunnalle ja alueelle. Kan-

salaisopiston kursseille ilmoittautuneet aikuisopiskelijat vastasivat lähtötilannekyselyyn (n = 638) 

ja vuoden päästä seurantakyselyyn (n = 868). Tänä aikana suoritettujen kurssien tuottamia hyötyjä 

arvioitiin lomakeväittämien tilastollisen analyysin lisäksi laadullisesti avovastausten ja teemahaas-

tatteluiden (n = 10) avulla. Tutkimuksessa arvioitiin näiden yksilötason hyötyjen heijastusvaikutuk-

sia kaupungin ja alueen tasolla identiteettipääoman, osaamispääoman, terveyspääoman ja sosi-

aalisen pääoman näkökulmasta sekä arvioitiin sosiaali- ja terveyspalveluiden käytössä tapahtu-

neita muutoksia ja mahdollisia taloudellisia vaikutuksia. 

 

Mannisen ym. (2019, 1, 115) tutkimuksen mukaan kansalaisopisto näyttäytyi kunnalle, kuntalaisille 

ja alueelle merkittävänä resurssina ja palvelumuotona, jonka hyödyt eivät olleet pelkästään sivis-

tystehtävän toteuttamista. Merkittävimpinä tuloksina korostuivat terveys- ja hyvinvointihyödyt var-

sinkin ikääntyvien ja ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla. Kunnat ja alueet ovatkin suurien haas-

teiden edessä ikärakenteen muuttuessa, eivätkä pelkästään sosiaali- ja terveyspalveluiden kustan-

nusten osalta, vaan yleisemmin kuntalaisten hyvinvoinnin näkökulmasta. Tulosten mukaan vastaa-

jat kokivat elämänlaatunsa paremmaksi ja olivat jo lähtötilanteessa hyvinvoivempia kuin väestö 

keskimäärin.  

 

Merkityksellistä tutkimustulosten kannalta oli, että osallistujista löytyi neljä elämäntilannetyyppiä. 

Pienin elämäntilannetyyppi nimettiin yksinäisiksi, jotka erottuivat muista ystävyyssuhteiden mää-

rän ja laadun suhteen. Onnellisten elämäntilannetyypiksi nimetty ryhmä puolestaan oli kaikkein 

suurin. Kaksi muuta elämäntilannetyyppiä oli nimetty sinnittelijöiksi ja hyvinvoiviksi, jotka sijoittui-

vat kaikissa summamuuttujissa ja muissa erottelevissa väittämissä yksinäisten ja onnellisten väliin. 

Sinnittelijöillä oli hieman vaikeutuva elämäntilanne, mikä erotti heidät hyvinvoivista.  Hyvinvoivilla 

oli puolestaan elämäntilanne kaikilla mittareilla hyvä, muttei kuitenkaan niin hyvä kuin onnellisilla. 

(Manninen ym. 2019, 54.) 

 

Manninen ym. (2019, 1) tutkimuksesta kävi ilmi, että yleisimpiä kansalaisopiston tuottamia hyötyjä 

olivat hyvinvointi- ja terveysvaikutukset, sekä sosiaalisen vuorovaikutuksen ja kielitaidon parane-

minen. Tilastollisesti merkitseviä muutoksia oli tapahtunut koulutusasenteissa, ystäväverkostoissa 
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ja suvaitsevaisuudessa. Neljän elämäntilannetyypin kohdalla muutos oli luonteeltaan erilainen ja 

eniten kursseista hyötyivät heikommassa lähtötilanteessa olleet opiskelijat. Manninen ym. (2019, 

118) korostavatkin, että ihmisillä on tarve uudistaa tai vähintäänkin ylläpitää perustaitojaan läpi 

elämän. Tähän matalan kynnyksen rento kansalaisopisto on oivallinen paikka. Yhteiskunnan olisi 

hyvä myös tunnustaa nykyistä paremmin harrastustavoitteisen opiskelun, taiteen ja kulttuurin 

merkitys ja rooli osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumisessa. 

3.6.4 Taiteilijat kulttuurihyvinvoinnin toimijoina 

Nuutisen, Laulaisen ja Salosen (2021, 231) kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa Taiteilija-ammat-

tilaiset kulttuurihyvinvoinnin toimijoina ikääntyneiden hoivayhteisöissä tarkasteltiin hyvinvoinnin 

ja ikääntyneiden hyvinvointipalvelujen parissa työskentelevien ammattitaiteilijoiden toimintaym-

päristöjä, rooleja ja tehtäviä. Tutkimusaineistona käytettiin 11 kansainvälistä tutkimusartikkelia ja 

analyysimenetelmänä laadullista sisällönanalyysiä. Taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset 

ovat tärkeä osa kansalaisten hyvinvointia, mutta sosiaali- ja terveysalojen ikääntyneitä koskevissa 

keskusteluissa ja tutkimuksissa kulttuurihyvinvointia ammatikseen tuottava taiteilija jää usein taka-

alalle. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen näkökulma taiteilijan ammatilliseen toimijuuteen oli tästä 

syystä subjektikeskeinen ja sosiokulttuurinen.   

 

Nuutisen ym. (2021, 242–243) tutkimuksesta kävi ilmi, että työelämän ja ammatin muutos johtaa 

taiteilijoita erilaisiin yhteisöihin. Tämän muutoksen nähtiin olevan yhteydessä taiteilijoiden am-

matti-identiteetteihin. Yhteisöjen toimintajärjestelmien ja -kulttuurien nähtiin sekä resursoivan 

että rajoittavan taiteilijoiden ammatillista toimijuutta. Ikääntyneiden hoivayhteisöissä ammattitai-

teilijat nähtiin muutostoimijoina sekä työkäytäntöjen uudistajina, ja heidän ammatillisen osaami-

sensa ytimessä korostuivat kunnioittava vuorovaikutus, läsnäolevuus ja kohtaaminen. Työskentely 

iäkkäiden parissa näyttäytyi myös eri sukupolvien välisenä identiteettityönä. Taiteilijoiden työelä-

mää kuvattiin monityösuhteiseksi, moniammattiseksi ja hybridiksi. Se toi ammattitaiteilijat ulos tai-

deinstituutioista ja osaksi erilaisia yhteisöjä, joissa he liittyivät eri hallinnonalojen ja niiden amma-

tillisten toimijoiden verkostoihin ja vaikuttivat niissä kulttuurihyvinvoinnin ammattilaisina.  Ammat-

titaiteilijoiden uusi työn suunta ja sitoumukset saattaisivat näin ollen löytyä yhteisöllisestä tai-

teesta, jota toteutetaan sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialojen ja työyhteisöjen toimintaympäris-

töissä. Tällaisessa yhteisöllisessä taidetoiminnassa taiteelliset ja sosiaaliset tavoitteet asettuvat rin-

nakkain, samoin laadullisesti kestävä taide ja ihmisten osallistuminen. 
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Jaatinen (2015, 6) on tutkinut väitöskirjassaan Rethinking visual art practice in relation to well-

being: a conceptual analysis kuvataiteen uudelleenajattelua suhteessa hyvinvointiin käsitteellisen 

analyysin avulla. Tutkimuksessa tarkasteltiin sitä, miten kuvataiteen käytäntöön ja hyvinvointiin 

liittyviä käsitteitä on käytetty taide- ja akateemisilla aloilla. Tutkimus kartoitti myös mahdollisuutta 

luoda uusi teoreettinen ja käsitteellinen viitekehys taiteen ja hyvinvoinnin tutkimukselle. Taiteen ja 

akateemisten alojen tutkimusaineistoa tarkasteltiin kriittisen tarkastelun ja käsitteellisen analyysin 

menetelmiä käyttäen. Päätulokseksi saatiin, että kuvataiteen harjoittamista koskevien käsitteiden 

käyttö oli monipuolista, usein päällekkäistä ja osin epäjohdonmukaista, ja käsitteitä "taide" ja "hy-

vinvointi" käytettiin enimmäkseen perusteluina yleistysten kanssa. Tutkimuksessa havaittiin teo-

reettisten viitekehysten ja käsitysten puute niin taidetutkimuksen että nykypsykologian osalta. Jat-

kotutkimukset johtivat subjektiivisen hyvinvoinnin (SWB), psykologisen hyvinvoinnin (PWB), hedo-

nisen ja eudaimonisen hyvinvoinnin (EWB) ja flown käsitteiden tarkasteluun subjektiivisena, kogni-

tiivisaffektiivisena kokemuksena.  

 

Jaatinen (2015, 272) tunnistaa eron suhteessa taiteilijan ohjaaman visuaalisen taiteen tuottaman 

hyvinvoinnin ja taideterapian välillä. Tutkimuksessa suurin osa akateemisista aikakauslehdistä to-

dettiin kuuluvan terveydenhuollon alaan ja yhteiskuntatieteisiin. Taidehistorian teoreettiset viite-

kehykset, metodologia ja käsitykset, taideteoria ja estetiikka sekä subjektiivinen hyvinvointi, psyko-

loginen hyvinvointi, hedoninen ja eudaimoninen hyvinvointi puuttuivat enimmäkseen alan tutki-

musjulkaisuista niin taiteen kuin akateemisten alojen osalta.  Jaatinen (2015, 6, 272) ehdottaa uu-

deksi tutkimuksen teoreettiseksi viitekehykseksi poikkitieteellistä taidetutkimuksen ja psykologi-

sen hyvinvoinnin tutkimuksen yhdistämistä. Tärkeimmät hyvinvoinnin käsitteet, joita suositellaan 

käytettäväksi visuaalisen taiteen käytännön tutkimuksessa, ovat hedoninen ja eudaimoninen hy-

vinvointi psykologisina konstruktioina. Tilannekohtaisen ja kontekstualisoidun tutkimuksen uusi 

käsitekehys huomioi taidetutkimuksen reflektiivisen tiedon Watermanin, Hutan, Getzelsin ja Csiks-

zentmihalyin teoriat, psykologiassa ja Langerin ja Deweyn teoriat estetiikassa. Viitekehys koostuu 

kuudesta käsitteestä: 1) ympäristö, 2) taiteen fasilitointi eli yhteistoiminnan ja ryhmäprosessien 

suunnittelu, 3) taiteen osallistuminen, 4) taidetoiminta, 5) taiteellinen prosessi ja 6) taideteos. Kä-

sitteiden useita tutkimusnäkökohtia käsitellään ja lisäksi esitellään in situ, eli paikkasidonnaisen 

taiteen työpajatutkimusmenetelmä. Tutkimuksen mukaan kuvataiteen tekemisellä voidaan lisätä 

eudaimonista hyvinvointia, jos sillä katsotaan olevan arvoa, laatua ja merkitystä yksilölle, ja se an-

taa mahdollisuuksia henkilökohtaiseen kasvuun ja itseilmaisuun.  Toiminnan ja sitoutumisen tulee 

olla myös sisäisesti motivoitunutta.  
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3.6.5 Yhteenveto aikaisempien tutkimusten tuloksista 

Aiempien tutkimusten tuloksista nousi esiin monia kuvataidekasvatuksen tuottamia hyvinvointi-

vaikutuksia, joita on kuvattu kuviossa 3. 

 

Kuvio 3. Kuvataidekasvatuksen vaikutukset hyvinvointiin tutkimuskirjallisuuden pohjalta 

 

Jaoin kuvataidekasvatuksen hyvinvointivaikutukset kulttuurihyvinvointiin, osallisuuteen ja osallis-

tumiseen, sosiaalisiin suhteisiin, mielenhyvinvointiin, työssä ja eläkkeellä jaksamiseen ja yleisiin 

terveysvaikutuksiin Kulttuurihyvinvointiin kuuluu kuvataide osana arkea, mahdollisuus harrastaa 

sekä luovuus, esteettisyys ja taiteen kokeminen. Osallisuus ja osallistuminen pitävät sisällään it-

sensä toteuttamisen, osallistumisen ja tekemisen, mahdollisuuden tulla kuulluksi ja nähdyksi sekä 

lisääntyneen aktiivisen toimijuuden. Kuvataidekasvatus lisää sosiaalisia suhteita. Se poistaa yksi-

näisyyttä, lisää vertaissuhteita, purkaa eriarvoisuutta sekä mahdollistaa paremman sosioekonomi-

sen aseman.  

 

Mielenhyvinvointi paranee, sillä kuvataidekasvatus tukee mielenterveyttä, auttaa mukautumaan ja 

sopeutumaan erilaisiin tilanteisiin, muutosten sietokyky, itsetunto ja itseluottamus paranee ja ah-

distuneisuus vähenee. Työssä ja eläkkeellä jaksamisessa yksilön omat kokemukset ohjaavat luovaa 

työskentelyä uudistaen ja elävöittäen näkemyksiä. Kuvataidekasvatus parantaa stressinsietokykyä 

ja auttaa elämäntilanteessa tapahtuvien muutosten hyväksymistä. Yleisinä terveysvaikutuksina 

voidaan nähdä fyysisessä, sosiaalisessa ja henkisessä hyvinvoinnissa tapahtuneet positiiviset muu-

tokset. Parhaimmillaan taiteellinen työskentely voi auttaa jopa kroonisiin sairauksiin. 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tässä luvussa määrittelen ja perustelen tutkimustehtävän ja tutkimuskysymykset.  

4.1 Tutkimustehtävän määrittely ja perustelut 

Tämän pro gradu -tutkielman avulla kartoitetaan sitä, millaisia hyvinvointivaikutuksia Etelä-Karja-

lan kansalaisopiston kuvataidekasvatus tuottaa kuvataidekurssien aikuisopiskelijoille. Tarkastelun 

kohteena on taiteisiin osallistuminen kulttuurisena ja sosiaalisena toimintana. Tutkimusintressinä 

on hyvinvoinnin tulokulma eli kuinka taiteet ja taiteisiin osallistuminen vaikuttavat ihmisten koko-

naishyvinvointiin, terveyskokemuksiin, onnellisuuteen ja tyytyväisyyteen. Tutkielmani perustuu hy-

vinvoinnin welfaristiseen näkökulmaan, joten tavoitteena on tarkastella, lisääkö kuvataidekasvatus 

opiskelijoiden kokonaishyvinvointia ja millä lailla. Welfaristisessa näkökulmassa toimintavaihtoeh-

tojen hyvyyden arvioinnin perusteena on se, missä määrin vaihtoehdot lisäävät kokonaishyvinvoin-

tia, kun ekstrawelfaristisessa näkökulmassa arvioinnin perusteena on puolestaan se, missä määrin 

ne edistävät jotakin hyvinvoinnin osatekijää, kuten terveyttä (Pekurinen 1994).  

 

Osallistavien taideprojektien tulosten esittelyssä puhutaan usein vaikutuksista tai jopa vaikutta-

vuudesta. Kartoitan tutkielmassani Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutuksia 

opiskelijoiden hyvinvoinnille. Tärkeää on erottaa käsitteet vaikutus ja vaikuttavuus, sillä taideläh-

töisen toiminnan tuotokset voidaan johtaa tulokseksi, vaikutukseksi ja tästä edelleen vaikuttava-

uudeksi (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 12). Vaikutuksista puhutaan silloin, kun pyritään osoitta-

maan toiminnan takia tapahtunut mahdollinen muutos lähtö- ja lopputilanteen välillä. Tällöin tar-

kastelun kohteena on myös mahdollisten muiden tekijöiden vaikutuksien huomioiminen. (Lehikoi-

nen & Vanhanen 2017, 12.) Vaikutuksia voidaan etsiä esimerkiksi tarkastelemalla yksilö- ja yhteis-

kunnallisen tason vaikutuksia, määrällisiä ja laadullisia vaikutuksia, subjektiivisia ja objektiivisia vai-

kutuksia, lyhyt- ja pitkäkestoisia vaikutuksia, ulkoisvaikutuksia, odotettuja ja odottamattomia vai-

kutuksia sekä myönteisiä ja kielteisiä vaikutuksia. Vaikuttavuuden käsitteellä kuvataan puoles-

taan muutoksen aikaansaamista jossain asiantilassa toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä. (Raja-

vaara 2006, 32–33.) Rajavaaran (2006, 33) mukaan vaikutuksen ja vaikuttavuuden käsitteiden ero 

on siinä, että vaikuttavuus on teleologinen käsite, joka viittaa paitsi selvittelyn kohteeseen myös 

päämäärään, jota tavoitellaan. Dahler-Larsen (2005, 10–11) kuvaa vaikuttavuutta niin, että saavu-
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tetut tulokset näyttäytyvät tehtyjen toimenpiteiden seurauksena. Tällaisia kausaalisuhteita ei kui-

tenkaan voi nähdä suoraan havainnoimalla. Oletuksena on, että jokin asiantila on seurausta jostain 

toisesta: ilmiöiden, mahdollisen syyn X ja seurauksen Y on esiinnyttävä yhdessä ja syyn X on esiin-

nyttävä ennen seurausta Y. Tämän lisäksi tarvitaan hyvä teoreettinen selitys sille miksi X voisi olla 

syynä Y:hyn sekä empiirinen osoitus näiden kahden, X:n ja Y:n välisestä yhteydestä. 

 

Nykyisin taiteen ja kulttuurin vaikutuksien ja vaikuttavuuden arviointitutkimustraditiosta puuttuu 

narratiivinen aineistotutkimus, jossa keskityttäisiin ihmisten yksilöllisiin taidekokemuksiin taiteesta 

ja taidemenetelmistä. Yksilöiden antamasta sanallisesta palautteesta välittyvät jatkuvasti taiteisiin 

osallistumisen vaikutukset. Kulttuuriset vaikutukset ovat suhteellisia, sillä tällöin kyseessä ovat ih-

misten kokemukset, elämykset ja merkityksenannot. Ulkomaiset tutkijat ovat korostaneetkin tai-

teen vaikuttavuudesta keskusteltaessa taidekokemuksen tarkastelun tärkeyttä. Tämä näkökulma 

on puuttunut lähes kokonaan Suomen taiteen vaikuttavuuskeskustelusta, sillä tärkeämmäksi on 

nähty taiteisiin liittyvien oppimisprosessien tarkastelu. (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 12–13.) Tästä 

ajatuksesta sain kimmokkeen toteuttaa seurantatutkimuksen, jossa aikuisopiskelijat tekivät elä-

mäntilannettaan kuvaavat maalaukset lukuvuoden lopulla ja alussa. Opiskelijoiden maalaukset toi-

mivat näin ollen narratiivisena aineistona kertoen opiskelijoiden sen hetkisestä elämäntilanteesta 

ja hyvinvoinnista. Maalauksia tarkastelemalla pyrin osoittamaan toiminnan takia tapahtuneet mah-

dolliset muutokset lähtö- ja lopputilanteen välillä. 

4.2 Tutkimuskysymykset 

Tavoitteena on tutkielmani avulla lisätä ymmärrystä kuvataidekasvatuksen vaikutuksista ja sen laa-

jemmista hyödyistä yksilön hyvinvoinnille. Tutkimusaihetta lähestytään opettajan ja opiskelijan 

roolin kautta.  

 

Tutkimuskysymykset ovat: 

1) Millaisia hyvinvointivaikutuksia Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataidekasvatus tuottaa kuva-

taidekurssin aikuisopiskelijoille? 

2) Miten hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset näkyvät opiskelijoiden elämäntilannetta kuvaa-

vissa maalauksissa? 

3) Millaisena aikuisopiskelijat kokevat kansalaisopiston kuvataidekasvatuksen merkityksen omassa 

elämässään?  
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Tutkielman teoreettiset lähtökohdat muotoutuvat kasvatustieteen, taidekasvatuksen, hyvinvoin-

nin ja kasvatuksen tutkimuksen näkökulmista käsin. Taidekasvatuksen tiedonalaan kuuluvat ihmi-

sen erityispiirteet sivuten filosofian ja psykologian aluetta, sosiaalisen toiminnan ymmärtäminen 

sivuten sosiologian aluetta, muuttavien interventioiden alue, joka lähenee kasvatustiedettä ja luo-

van toiminnan alue, joka kuuluu taiteen tutkimukseen. (Varto 2011, 24.) 

 

Tutkimuskysymyksellä 1 tehdään näkyväksi millä tavoin Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataide-

kurssi on teemahaastattelujen mukaan vaikuttanut opiskelijoiden hyvinvointiin. Tuloksia peilataan  

Deweyn (1859–1942) kokemusfilosofiaan, Decin ja Ryanin (2008)  SDT-itsemääräämisteoriaan sekä 

Allardtin (1976) hyvinvointiteoriaan, johon on lisätty Bakken (2004) ja Bardyn (2013) kulttuurihyvin-

vointi-indikaattorit.  

 

Tutkimuskysymys 2 kartoittaa miten hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset näkyvät opiskelijoiden 

elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa. Opiskelijoiden kevätlukukauden 2022 alussa ja kevät-

lukukauden 2022 lopulla tekemiä maalauksia peilataan Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteorian ha-

ving, loving ja being -hyvinvoinnin kolmijaon ulottuvuuksiin ja verrataan kuinka mahdollinen hyvin-

voinnissa tapahtunut muutos näkyy maalauksissa. Allardtin hyvinvointiteoria pohjautuu tarvetar-

kasteluun, jonka holistisesta, kokonaisuuden näkökulmasta hyvinvointi nähdään elämän laatuna 

(Lehikoinen & Vanhanen 2017, 15). Teemahaastattelun yhteydessä aikuisopiskelijat myös kuvaile-

vat elämäntilannettaan kuvaavia maalauksia Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineis-

tonkeruun avulla. Menetelmän avulla saatuja tuloksia verrataan kuva-analyysien tuloksiin.  

 

Tutkimuskysymys 3 nostaa esiin sen millaisena kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutukset 

näyttäytyvät aikuisopiskelijoiden elämään. Teemahaastattelujen vastauksia peilataan John Deweyn 

(1859–1942) kokemusfilosofian kautta, tarkastellen hänen näkemyksiään suhteessa oppimiseen ja 

opettamiseen ja taiteeseen ja esteettisyyteen. Deweyn kokemusfilosofian ytimenä on yksilön ja 

ympäristön vuorovaikutus. Tuloksia tarkastellaan myös Allardtin (1976) hyvinvoinnin kolmijakoon 

ja Decin ja Ryanin (2008) itsemääräämisteoriaan. 

 

Lisäksi koko aineistoa tarkasteltiin Decin ja Ryanin (2008) itsemääräämisteorian (Self Determi-

nation Theory) kautta, johon on yhdistetty Mannisen (2016, 7) kansalaisopiston hyötyjen tuottamat 

SDT-teorian esimerkit. Tarveteorioihin kuuluva SDT-Itsemääräämisteoria selittää aikuisopiskelijoi-

den opiskelukokemuksia, optimaalista toimintaa, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä psykologisia 
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prosesseja. Motivaatioteorian mukaan sisäinen, autonominen motivaatio syntyy psykologisten pe-

rustarpeiden pohjalta, joita ovat osaaminen (competence), autonomia (autonomy) ja kuuluminen 

(relatedness). (Deci & Ryan, 2000, 227, 266.) Haastatteluaineistoa kokonaisuudessaan tarkasteltiin 

myös Allardtin (1976) hyvinvointiteorian having, loving ja being -hyvinvoinnin kolmijaon ulottu-

vuuksiin, joihin on lisätty Bakken (2004) ja Bardyn (2013) kulttuurihyvinvointi-indikaattorit.  

 

Parhaassa tapauksessa eri teoriat auttavat monipuolistamaan ja perustelemaan niin kuvista kuin 

teemahaastatteluistakin tehtyjä tulkintoja ja tarjoavat välineitä katsoa kuvia ja tulkita teemahaas-

tatteluja uusin tavoin. Kuvien tulkinnan tueksi valittu teoria ei ole itseisarvo, vaan se tarjoaa konk-

reettisen keinon kehittää omaa tulkintojen logiikkaa ja syventää kuvia koskevaa ymmärrystä 

(Seppä 2012, 27). 
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5 TUTKIMUSASETELMA 

Tässä luvussa esittelen tutkielmani metodologisen lähestymistavan, tutkimusmenetelmät, infor-

mantit ja aineistonkeruumenetelmät. Kerron myös aineiston analyysistä ja esittelen semioottisen 

kuva-analyysin ja Panofskyn sisällönanalyysin sekä teoriasidonnaisen aineiston analyysin. 

5.1 Metodologinen lähestymistapa ja tutkimusmenetelmät 

Tutkielmani on filosofisilta lähtökohdiltaan fenomenologis-hermeneuttiseen perinteeseen kuuluva 

laadullinen tutkimus, jossa tutkimuksen kohteena on elämismaailma ja ihmisen suhde omaan elä-

mistodellisuuteensa. Tutkielmani kartoittaa millaisia hyvinvointivaikutuksia Etelä-Karjalan kansa-

laisopiston kuvataidekasvatus tuottaa kuvataidekurssien aikuisopiskelijoille ja tarkastelun koh-

teena on taiteisiin osallistuminen kulttuurisena ja sosiaalisena toimintana. Tutkimus toteutettiin 

laadullisena tutkimuksena, sillä halusin tarkastella ihmisten elämää, ajattelumalleja, kokemuksia, 

ajatuksia, tunteita ja merkityksiä, joita ihmiset tutkimuksen kohteena olevalle aihepiirille antoivat. 

Tähän tarvitaan syvällistä ymmärtämiseen tähtäävää tarkastelua, jossa tarkasteltavaa ilmiötä pyri-

tään ymmärtämään tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta (Juuti & Puusa 2021, 

9).  

 

Tuomen ja Sarajärven (2013, 85) mukaan laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyk-

siin, vaan sen tarkoituksena on kuvata ja ymmärtää jotakin tiettyä ilmiötä tai tapahtumaa, jolle tulee 

pystyä antamaan teoreettisesti mielekäs tulkinta. Tavoitteena oli ymmärtää haastateltavien henki-

löiden merkitysmaailmaa, siitä millaisena aikuisopiskelijat kokevat kansalaisopiston kuvataidekas-

vatuksen merkityksen heidän omassa elämässään ja millä lailla he kokevat kuvataideopintojen vai-

kuttavan heidän hyvinvointiinsa. Yksilöt ovat osa yhteisöä, kansalaisopiston kuvataidekurssien ai-

kuisopiskelijoita ja heillä voidaan siten katsoa olevan yhteisiä piirteitä kokea maailmaa. Tästä näkö-

kulmasta käsin voidaan ajatella, että tutkimalla yksilön kokemusta voidaan paljastaa myös jotain 

yleistä (Laine 2018, 32).  
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Puusan ja Juutin (2021, 5) mukaan laadullisessa tutkimuksessa, kuten taiteessakin, onnistumiseen 

tarvitaan huolellista paneutumista, elähdyttävää luovuutta ja asioiden tarkastelua uusista näkökul-

mista. Taiteen tekijän on hallittava työskentelyvälineensä ja taidemaalarin siveltimen käyttö, niin on 

myös laadullisen tutkijan samalla lailla tunnettava menetelmät ja käyttämänsä käsitteet ja osattava 

taitavasti soveltaa niitä valitsemansa aiheen tarkastelussa. Hermeneuttisen tutkimuksen strategia 

korostaa subjektiivista tulkinnallisuutta tekstin, taiteen, kulttuurin, yhteiskunnallisten ilmiöiden ja 

ajattelun merkitysten tutkimisessa muodostaen näin vastakohdan tutkimusstrategioille, jotka ko-

rostavat objektiivisuutta ja tulkinnoista riippumattomuutta. Kuviossa 4 on kuvattu tutkielman ko-

konaisuutta ja metodologisia valintoja. 

 

Kuvio 4. Tutkielman kokonaisuus ja metodologiset valinnat (mukaillen Puusa & Juuti 2021, 40) 

 

Hermeneuttinen tutkimus on tyypillistä laadullista tutkimusta, jonka metodi on ymmärtävä ja tul-

kitseva ja siinä käytetyt analyysimenetelmät vaihtelevat paljon. Jokaisella tulkitsijalla on jokin esiym-

märrys kohteestaan. Pyrittäessä ymmärtämään jotakin taideteosta, niin ainakin tekijän nimi kertoo 

jo jotakin katsojalle. Menetelmä, jonka avulla saadaan kohde haltuun ja tulkituksi perustuu sen on-

tologian eli perustavaa laatua olevan olemuksen ja niin sanotun situaation eli vallitsevan tilanteen 

ymmärtämiseen. Tämän näkemyksen mukaan hermeneutiikan voidaan katsoa olevan pyrkimystä 
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saattaa näkyviin ja selvittää situaation luonnetta ja rakentumista. (Anttila 2006, 305.) Hermeneutti-

nen ymmärtäminen on ilmiöiden merkityksen ymmärtämistä. Avainkäsitteinä ovat esiymmärrys ja 

hermeneuttinen kehä. Ymmärtäminen on aina tulkintaa ja sen pohjana on siis aiempi ymmärrys 

asiasta. Fenomenologis-hermeneuttista tutkimusta voidaan kutsua myös tulkinnalliseksi tutki-

mukseksi, koska fenomenologisen tutkimuksen hermeneuttinen ulottuvuus tulee esille tulkinnan 

tarpeen myötä. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 35.)  

 

Fenomenologisen tutkimusstrategian avulla voidaan painottua omien kokemusten ja ymmärtä-

myksen muodostumisen tarkkailuun. Tätä hyödyntämällä tutkimuskohteesta pyritään löytämään 

sen keskeinen olemus. Fenomenologinen tutkimusstrategia voi myös painottua tarkastelemaan 

muiden ihmisten kokemusta ja ymmärryksen muodostumista heidän kokemustensa kautta. Feno-

menologisten tutkimusstrategioiden variaatioiden lähtökohtina on tutkijan avoimuus ja tutkimus-

kohdetta pyritään lähestymään ilman ennalta määrättyjä oletuksia. (Koppa 2022a.)  

 

Tutkielmassani käytän ikonografista laadullista kuvantutkimusta, joka keskittyy merkityksiin ja nii-

den tulkintaan. Sepän (2012, 24–26) mukaan laadullisia kuvantutkimusmetodeja ovat ilmaisuteo-

reettinen, formalistinen, ikonografinen, semioottinen, psykoanalyyttinen, diskurssianalyyttinen ja 

fenomenologinen kuvantutkimus. Laadullista kuvantulkintaa tehdessään tutkija olettaa, että kat-

soja vaikuttaa aina jollakin tapaa katsottuun, eikä hän voi toimia erillään tutkittavasta kohteesta. 

Laadullisen kuvantutkimuksen mukaan analysoitavan ja analysoijan erottaminen ei onnistu, sillä 

tutkimuskohde ja tutkija oletetaan osaksi samaa merkityksen maailmaa. Tätä tutkimusmatkaa oh-

jaa oman alan vahva yleistietous sekä kyky toimia heuristisesti eli keksiä intuition sekä yrityksen ja 

erehdyksen kautta uusia asioita. Kuvan tulkinta vaatii myös kompositionaalisten rakenteiden tajua. 

Laadullisessa tutkimuksessa tietoa pyritään tuottamaan kuuntelemalla tarkasti omia ajatuksia, ais-

timuksia ja assosiaatiovirtoja. Nämä subjektiiviset kokemukset pyritään suhteuttamaan ja sito-

maan osuvasti laajempaan kulttuuriseen tietouteen.  

5.2 Tutkielman informantit  

Laadullisessa tutkimuksessa valitaan harkinnanvaraisesi pieni määrä informantteja. Tärkeää on, 

että henkilöt, joilta tietoa kerätään, tietävät tutkittavasta ilmiöstä mahdollisimman paljon tai heillä 

on kokemusta asiasta. Näytteen edustavuus ei ole olennaista yleistettävyyden vuoksi vaan siksi, 

että tiedetään mitä kuvataan. Informanttien määrä on aina riippuvainen siitä, millaisia tavoitteita 
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ja tarkoituksia tutkimukselle on asetettu. Informanttien lukumäärä ei ole kuitenkaan tärkeintä tut-

kimuksen onnistumisen kannalta, sillä laadullisessa tutkimuksessa tieteellisyyden kriteerinä toimii 

laatu määrän sijaan. (Puusa & Juuti 2021, 84–85.) 

Tutkielmani informantteina toimivat Etelä-Karjalan kansalaisopiston Kuvataide 1, Kuvataide 2B ja 

Akvarellimaalauskurssin aikuisopiskelijat (10 vapaaehtoista informanttia). Toimin kuvataideopet-

tajana näille ryhmille. Ikäjakaumaltaan kuvataidekurssien aikuisopiskelijat ovat n. 60–85-vuotiaita, 

yksi informanteista oli noin 40-vuotias.  Etelä-Karjalan kansalaisopiston Kuvataide 1-kurssi on ku-

vataiteen alkeiskurssi, jossa perehdytään kuvataiteen eri tekniikoihin opettajan antamien tehtä-

vien avulla. Kuvataide 2B-kurssi on pidempää kuvataidetta harrastaneille. Kurssilla syvennytään 

kunkin aikuisopiskelijan itse valitsemaan kuvataiteen tekniikkaan ja työskennellään pääasiassa 

omien aihepiirien kautta. Akvarellimaalauskurssilla tutustutaan akvarellimaalauksen eri tekniikoi-

hin opettajan antamien tehtävien muodossa. Kaikilla kursseilla tutustutaan taidehistoriaan, väri-, 

sommittelu- ja materiaalioppiin. Kursseihin sisältyy myös taidenäyttelyjen pitäminen opistotalolla 

ja mahdollisuuksien mukaan erilaiset yhteistyöprojektit muiden kurssien kanssa. Opetuksen ta-

voitteena on tukea aikuisopiskelijan oman persoonallisen taideilmaisun kehittymistä. Kurssit ko-

koontuvat viikoittain opiston lukuvuoden ajan ja opetusta on ryhmän mukaan 3–4 tuntia viikossa. 

Kevätlukukauden aikana opintotunteja kertyy 36–48 tuntia ja koko lukuvuonna yhteensä 69–92 

tuntia. 

Valitsin informanttini kolmesta eri ryhmästä, sillä koen näin saavani mahdollisimman paljon erilai-

sia persoonia haastateltavikseni ja mahdollisimman paljon erilaista tietoa tutkimusaiheeseeni liit-

tyen. Osa informanteista on opiskellut tai harrastanut kuvataiteita jo useita kymmeniä vuosia, ja 

osa on vasta aloittanut harrastuksen kuvataiteen parissa. Mielenkiintoa herätti, poikkeavatko aja-

tukset ja kokemukset kauan harrastaneiden ja vähemmän harrastaneiden kesken. Informanttien 

määräksi valitsin 10 opiskelijaa, sillä seurantatutkimusta tehdessä on otettava huomioon tutkimus-

kadon mahdollisuus, se että kaikki eivät välttämättä haluakaan tai pysty osallistumaan kaikkiin ai-

neiston keruuvaiheisiin. 

5.3 Aineistonkeruumenetelmät  

Keräsin tutkielmani aineiston laadullisen seurantatutkimuksen avulla. Siinä seurattiin kymmentä 

informanttia ja aineistonkeruu tapahtui kolmessa eri aallossa. Jokainen kymmenestä informantista 

osallistui kaikkiin aineistonkeruuvaiheisiin. Seurantatutkimuksen aineistonkeruun tapoina käytin 
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kuvataideopiskelijoiden elämäntilanteistaan kevätlukukauden alussa ja kevätlukukauden lopulla 

tekemiä maalauksia sekä kesällä toteutettua teemahaastattelua, joka sisälsi myös Stimulated recall 

- menetelmää muistuttavaa aineistonkeruuta, kun haastattelun yhteydessä palautettiin haastatel-

tavan mieleen ensimmäinen maalaus ja siihen liittyvät kokemukset (Patrikainen & Toom 2004, 

240). Laadullinen seurantatutkimus on monimenetelmällinen lähestymistapa, joka mahdollistaa 

sekä jokaisen aineistonkeruuaallon poikkileikkausaineiston analyysin että näiden keskinäisvertai-

lun. Sen avulla saadaan kuva tapahtuneesta muutoksesta ja osallistuvien yksilöiden ja ryhmien 

toiminnasta, puhetavoista ja kulttuurisista merkityksistä sekä toimintaa kulloinkin kontekstoivista 

yhteiskunnallisista rakenteista. (Nikander & Keskinen 2022.) 

 

Laadullinen tutkimus keskittyy tarkastelemaan yksittäisiä tapauksia, joten tiedon keruun instru-

menttina suositaan ihmistä ja aineisto kootaan luonnollisissa tilanteissa. Tutkielmani kannalta 

olennaista on tavoittaa osallistuvien ihmisten näkökulma. (Puusa & Juuti 2021, 85.) Tästä syystä 

aineistonkeruumenetelmikseni valitsin maalaustehtävät ja teemahaastattelun, sillä niiden avulla 

oletin tutkittavien äänen ja näkökulman pääsevän kaikkein parhaiten esille. Keräsin tutkielmani 

empiirisen aineiston kevätlukukauden 2022 alussa ja kevätlukukauden 2022 lopulla Etelä-Karjalan 

kansalaisopiston kuvataidekurssien aikuisopiskelijoilta. Ennen empiirisen aineiston keräämisen 

aloitusta lähetin tutkielmani alustavan tutkimussuunnitelman sähköpostitse luettavaksi ja pyysin 

tutkimuslupaa Etelä-Karjalan kansalaisopiston rehtorilta. Kuvataidetuntieni aikana jaoin myös va-

paaehtoisille informanteille suostumuslomakkeet tutkimukseen ja tietosuojaselosteet, jotka he al-

lekirjoittivat.  Suostumuslomake ja tietosuojaseloste löytyvät liitteistä 1 ja 2. 

 

Seuranta tapahtui reilun neljän kuukauden ajanjaksolla. Aluksi aikuisopiskelijat toteuttavat maa-

laustehtävän, jonka aiheena oli: ”Tee elämäntilannettasi tällä hetkellä kuvaava maalaus”. Opiskeli-

jat toteuttivat maalaukset omalla ajallaan 28.1.2022 alkaen ja palauttivat ne minulle, seuraavalle 

oppitunnille 3.2.2022 mennessä. Teokset toteutettiin akvarelliväreillä maalaten. Annoin kaikille in-

formanteille (10 kpl) Cansonin 300 g -akvarellipaperit, joiden koko oli 32x42 cm ja tarvittaessa lai-

nasin akvarellivärit sekä siveltimet. Tämän tein siitä syystä, että kaikilla on yhtäläiset mahdollisuu-

det osallistua tutkimukseeni. Maalauksen sai sommitella oman mielensä mukaisesti joko pystyyn 

tai vaakaan. En kommentoinut tehtävänantoa tämän enempää, jotten johdattelisi opiskelijoita jo-

honkin tiettyyn suuntaan. Opiskelijat palauttivat valmiit maalaukset viikon kuluttua minulle kuva-

taidetunnin aikana niin, etteivät he nähneet toistensa töitä ja näin ollen anonymiteetti säilyisi. Kiel-

sin oppilaita kertomasta minulle tekemästään maalauksesta, jolloin maalaukset ja niiden kuvalli-

nen ilmaisu jäisivät täysin minun tulkittavakseni. Useampi opiskelijoista olisi halunnut maalauksiin 
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teknisiä neuvoja, mutta en niitä antanut, sillä tutkimukseni ei keskittynyt tekniseen osaamiseen 

vaan sisältöön. Lähes kaikilla oli kova halu puhua teoksestaan, vaikka kielsinkin. Osa opiskelijoista 

ehti kuitenkin muutaman sanan mainita maalausta palauttaessaan, joten kirjoitin heidän kerto-

mansa ylös ja liitin osaksi kuva-analyysiä. Kuvio 5 havainnollistaa seurantatutkimukseni aineiston-

keruumenetelmiä, jotka tapahtuvat kolmessa eri vaiheessa. 

 

 

Kuvio 5. Aineistonkeruu tapahtui kolmessa eri vaiheessa  

Maalaustehtävä toistettiin samojen informanttien kanssa kevätlukukauden lopussa. Opiskelijat 

maalasivat elämäntilannettaan kuvaavat maalaukset omalla ajallaan 6.4.2022 alkaen ja teokset pa-

lautettiin viimeiselle oppitunnille 21.4.2022. Kevätlukukauden 2022 loputtua kesäkuussa, aikavä-

lillä 13.-20.6.2022 toteutin myös teemahaastattelut. Jokaisen informantin kanssa sovittiin puheli-

mitse haastattelulle sopiva ajankohta. Jokaista haastattelua kohden varasin aikaa noin puolitoista 
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tuntia, jotta haastattelu ei tapahtuisi kiireessä. Lähes kaikki teemahaastattelut toteutettiin Etelä-

Karjalan kansalaisopistolla kuvataideluokassa, joka on kuvataideopiskelijoille tuttu ja turvallinen 

oma opiskeluympäristö. Kaksi opiskelijoista pyysi minua tekemään haastattelut heidän työhuo-

neellaan, sillä he halusivat samalla esitellä minulle työskentely-ympäristöään ja tekemiään teoksia. 

Yksi opiskelijoista oli sairastunut ja hänen kanssaan sovimme haastattelukäynnin kotiini. Teema-

haastattelujen ääni nauhoitettiin puheliman tallenninsovelluksen nauhoitustoiminnolla. Lisäksi 

tein myös kirjallisia muistiinpanoja. Haastattelujen jälkeen joimme jokaisen kanssa kahvit, söimme 

karjalan piirakkaa ja kääretorttua sekä vaihdoimme kesäkuulumisia. Kaiken kaikkiaan nauhoitettua 

aineistoa Teemahaastatteluista saatiin lähes kaksi ja puoli tuntia. Lyhimmillään haastattelu kesti 

noin 8 minuuttia ja pisin haastattelu kesti noin 21 minuuttia. Keskimääräinen haastattelun kesto 

oli hieman yli 14 minuuttia. 

Päädyin siihen, että teetän opiskelijoille ensiksi maalaustehtävät. Tämän tein siitä syystä, että tee-

mahaastattelujen kysymykset eivät ohjaisi oppilaita johonkin tiettyyn suuntaan. Valitsin aikuisopis-

kelijoiden maalaukset, artefaktit tutkimukseni empiiriseksi aineistoksi. Anttilan (2006, 323, 210) 

mukaan artefaktit edustavat narratiiveja, jotka nykyään ymmärretään minuuden metaforiksi edus-

taen näin ihmistä itseään. Artefakti voidaan nähdä kulttuurin kielenä, jolloin tiedonintressi ei koh-

distu pelkästään artefaktin tekijään tai sen rakenneratkaisuihin, vaan vastaanottajaan ja vastaan-

otossa tapahtuviin moniin mahdollisiin tulkintoihin. Kuvien avulla on mahdollista ilmaista itseään 

ja sellaisia tunteita, joiden sanallistaminen muuten olisi vaikeaa. Tästä syystä maalaukset tutkimus-

aineistona olivat tutkimusaiheeseeni sopivia, sillä elämäntilanteestaan tai voinnistaan ei välttä-

mättä kaikkien ole helppoa puhua suoraan opettajalle tai puolitutulle ihmiselle. Vaikeita tai hyvin-

kin henkilökohtaisia asioita on helpompi ilmaista kuvan kautta. Maalaustehtävä toistettiin kevätlu-

kukauden lopulla siitä syystä, että pyrin tällä tavoin laadullisen seurantatutkimuksen avulla saa-

maan vastauksia siihen, onko opiskelijoiden elämäntilanteessa tai hyvinvoinnissa tapahtunut muu-

tosta ja onko taideopinnoilla ollut siihen mahdollisesti jonkinlaista vaikutusta.  

Teemanhaastattelujen yhteydessä käytin myös Stimulated recall -menetelmää muistuttavaa ai-

neistonkeruuta, jossa opiskelijalle näytettiin kevätlukukauden alussa ja kevätlukukauden lopulla 

maalaamansa teokset. Aluksi opiskelija kuvaili ensimmäistä maalaustaan ja kertoi mitä hän mietti 

maalausta tehdessään ja kuvaili mitä maalaus kertoi hänen sen hetkisestä elämäntilanteestaan. 

Tämän jälkeen näytin opiskelijalle toisen maalauksen ja pyysin häntä kertomaan myös sen koh-

dalla mitä hän oli miettinyt teosta tehdessään, ja mitä se kertoi maalaushetken elämäntilanteesta. 
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Lopuksi opiskelijan tuli vertailla maalauksia ja kuvailla mitä eroa hän näki näissä kahdessa maa-

lauksessa, ja pohtia mistä se mahdollisesti voisi kertoa. Tämä toistettiin kaikkien kymmenen infor-

mantin kanssa.  

 

Stimulated recall -menetelmää muistuttava aineistonkeruu tapahtui siis virikkeiden avulla haastat-

teluna. Stimulated Recall -menetelmä perustuu Benjamin Samuel Bloomin 1950-luvulla esittämään 

ajatukseen siitä, että vihjeiden tai muiden ärsykkeiden avulla ihminen voi kokea uudestaan aiem-

min tapahtuneen tilanteen ja palata samalla sen hetkisen ajattelun prosesseihin. Visuaaliset ärsyk-

keet, tässä tapauksessa elämäntilanteesta tehdyt maalaukset, auttavat henkilöä palaamaan takai-

sin tekohetkeen ja silloin henkisesti koettuun elämäntilanteeseen. Ihmisen ajattelun nähdään 

muovautuvan näin koettujen tilanteiden yhteydessä sekä lyhyt-, että pitkäkestoisen muistin osalta. 

Aineiston kerääminen on hyvä toteuttaa mahdollisimman pian alkuperäisen tilanteen jälkeen. Näin 

alkuperäinen tilanne on vahvasti muistissa ja virikkeen avulla sitä vahvistetaan entisestään. (Patri-

kainen & Toom 2004, 240–242.)  

 

Suunnittelin etukäteen teemahaastattelun haastattelurungon, joka löytyy liitteestä 3, sillä se auttoi 

varmistamaan, että saan tutkimusaiheeni näkökulmasta merkityksellistä tietoa. Näin haastattelu 

keskittyi tutkimuksen kannalta keskeisiin seikkoihin, tarkoituksena tuottaa mahdollisimman laa-

jasti sellaista ainesta, jota minun oli mahdollista tulkita teorian avulla. Etukäteen valitut teemat 

perustuivat pääasiassa tutkimuksen kirjallisuuskatsaukseen ja teoreettiseen viitekehykseen. Tes-

tasin myös haastattelun kysymyksiä taidetta harrastavalla tuttavallani, jotta saisin tiedon kysymys-

ten toimivuudesta ja haastattelun arvioidusta kestosta. Teemahaastattelussa käytettiin avoimia ky-

symyksiä, jotka mahdollistivat informanteille itsensä ilmaisun sanoin, eivätkä ehdottaneet valmiita 

vastauksia, välttäen näin haitat, jotka aiheutuvat rasti ruutuun vastaamisesta. Kysymykset pidettiin 

siis avoimina, välttäen ohjaavia ja suljettuja kysymyksiä. (Hirsjärvi ym. 2007, 196–198.) Taulukossa 

4 on kuvattu tutkimuskysymykset, teoriatausta ja teemahaastattelujen kysymykset. 
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Taulukko 4.  Tutkimuskysymykset, teoriatausta ja teemahaastattelun kysymykset 

 

Puusan (2021, 112–113) mukaan teemahaastattelun olettamuksena on, että kaikki tutkittavat ovat 

läpikäyneet tai kokeneet tietyn asian tai prosessin, ja haastattelija ja haastateltavat puhuvat ikään 

kuin samaa kieltä. Onnistunut teemahaastattelu vaatii tutkijalta riittävää ymmärrystä tutkimuskoh-

teestaan ja tutkittavan ilmiön keskeisistä elementeistä. Teemojen avulla tutkittava ilmiö purettiin 

osa-alueisiin, joiden sisältöä ja merkityksiä pyrin ymmärtämään esittämieni tutkimuskysymysten 

kautta.  

TUTKIMUSKYSYMYKSET TEORIATAUSTA TEEMAHAASTATTELUN KYSY-

MYKSET 

1) Millaisia hyvinvointivai-

kutuksia Etelä-Karjalan kan-

salaisopiston kuvataidekas-

vatus tuottaa kuvataide-

kurssien aikuisopiskeli-

joille? 

 

Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteo-

ria: having (elintaso), loving (sosi-

aaliset suhteet), being (itsensä to-

teuttaminen) 

 

Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteo-

ria yhdistettynä Bakke ja Bardy 

(2004) 

Having (kulttuuriosaaminen): 

Pääsy kulttuuritiloihin 

Loving (Ihmissuhteet): 

Mahdollisuus osallistua kulttuuriin 

liittyville areenoille ja verkostoille, 

yhteisöön kuuluminen 

Being (Henkilökohtainen tyydytys 

ja kyky käyttää luovia ja älyllisiä 

mahdollisuuksia, Osallistuminen 

ja tekeminen): Tunne tulla tunnus-

tetuksi ja arvostetuksi, tyytyväisyys 

kulttuuritoimintaan tai harrastuk-

seensa, mielenkiintoinen vapaa-aika 

 

Opiskelukokemuksia selittää 

Decin ja Ryanin SDT-itsemääräämis-

teoria: Autonomia -Valitsin tämän 

itse!  

Kuuluminen (relatedness) -Olen 

osa ryhmää! 

Osaaminen (competence) - Minä 

osaan! (Manninen 2016) 

 

John Deweyn (1859–1952) 

kokemusfilosofia 

 

1.Millaisia tuntemuksia sinulla on 

kuvataidetunneille tullessa? 

2. Millaisia tuntemuksia sinulla on 

kuvataidetuntien loputtua? 

3. Mikä on sinulle tärkeintä taide-

opinnoissa? 

4. Millaista hyötyä taideopinnoista 

on sinulle ollut? 

 

5. Vertaile elämäntilannetta kuvaa-

via maalauksiasi (kevätlukukauden 

2022 alku ja loppu) ja tulkitse niissä 

mahdollisesti näkyvää muutosta? 

(Stimulated recall -menetelmää 

muistuttava aineistonkeruu) 

 

Näytetään ensimmäinen maa-

laus: 1) Kuvaile mitä mietit maa-

lausta tehdessäsi? 

2) Kuvaile mitä se kertoo maalaus-

hetken elämäntilanteestasi? 

Näytetään toinen maalaus: 

3) Kuvaile mitä mietit maalausta 

tehdessäsi? 

4) Kuvaile mitä se kertoo maalaus-

hetken elämäntilanteestasi? 

5) Mitä eroa näet näissä kahdessa 

maalauksessa ja mistä se voisi ker-

toa? 

 

6. Onko taidekurssille osallistumi-

nen tuottanut sinulle jotain hyvin-

vointivaikutuksia? 

7. Jos on, niin kuvaile millaisia? 

8. Mikä taidekursseilla on näitä hy-

vinvointivaikutuksia tuottanut? 

  

 

2) Miten hyvinvoinnissa 

tapahtuneet muutokset 

näkyvät opiskelijoiden 

elämäntilannetta kuvaa-

vissa maalauksissa? 

3) Millaisena aikuisopis-

kelijat kokevat kansalais-

opiston kuvataidekasva-

tuksen merkityksen 

omassa elämässään?  
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5.4 Aineiston analyysi 

Laadullinen seurantatutkimus mahdollisti useamman aineiston keruun ja niin ollen näiden aineis-

tojen keskinäisvertailun. Aluksi analysoin kuvataideopiskelijoiden kevätlukukauden alussa ja kevät-

lukukauden lopulla tekemät elämäntilannettaan kuvaavat maalaukset semioottista kuva-analyysia 

ja Erwin Panofskyn (1939) sisällönanalyysiä yhdistäen. Tämän jälkeen vertailin opiskelijoiden ke-

vätlukukauden alussa tekemiä maalauksia suhteessa kevätlukukauden lopulla tehtyihin maalauk-

siin. Etsin niistä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja muutosta koettuun elämäntilanteeseen ja mah-

dolliseen hyvinvointiin.  

Lähestyin tutkimusaihetta ja teemahaastattelujen sisältöä teoriasidonnaista analyysia mukaillen. 

Teoriasidonnaisessa analyysissa eli teoriaohjaavassa analyysissa on teoreettisia kytkentöjä, jotka 

eivät suoraan pohjaudu teoriaan, mutta teoria voi toimia apuna analyysin etenemisessä. Teo-

riasidonnaisen analyysin päättelyn logiikassa on usein kyse abduktiivisesta päättelystä. Tutkijan 

ajatteluprosessissa vaihtelevat tällöin aineistolähtöisyys ja valmiit mallit. Teoriasidonnaisessa ana-

lyysissa analyysiyksiköt valitaan aineistosta, mutta siinä aikaisempi tieto ohjaa analyysia ehkä ek-

lektisestikin, yhdistellen eri suuntauksia. Teoriasidonnainen analyysi sijoittuu siten teorialähtöisen 

ja aineistolähtöisen analyysin välimaastoon. Analyysista on tunnistettavissa aikaisemman tiedon 

vaikutus, mutta aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan uusia ajatusuria aukova. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 96–97.)  

 

Teoriasidonnaista analyysiä käyttäen voidaan tehdä myös huomioita empirian vastaamattomuu-

desta suhteessa aiempiin tutkimuksiin (KvaliMOTV 2022). Lähtökohtana on, että uudet tieteelliset 

löydöt ovat mahdollisia vain silloin, kun havaintojen teko perustuu johonkin johtoajatukseen. En-

nakkokäsitykset tai perehtyneisyys tutkimusaiheeseen liittyvään kirjallisuuteen ohjaavat usein ai-

neiston tarkastelua. Uusi teoria ei synny pelkkien havaintojen pohjalta, vaan johtoajatuksena voi 

olla epämääräinen intuitiivinen käsitys tai pitkälle muotoiltu hypoteesi, joiden avulla havainnot 

kohdistetaan tiettyihin tärkeiksi oletettuihin seikkoihin. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 

16.)  

5.4.1 Semioottinen kuva-analyysi ja Panofskyn sisällönanalyysi 

Anttilan (2006, 366–367) mukaan kuva-analyysia on käytetty perinteisesti taiteen tutkimuksessa. 

Tutkimuksen kohteina ovat olleet muun muassa eri ajanjaksot, tyylit, taideteos ilmaisuvälineenä 
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sekä taiteen vaikutus katsojaan. Kuvaa analysoitaessa merkittäviä tekijöitä ovat värit, muodot, sy-

vyys, sommittelu ja tunnelma, joita tulee tarkastella yhdessä kuvan muun sisällön kanssa. Kuva 

välittää faktatietoja, mielipiteitä tai tunnetiloja avoimesti ja tietoisesti ja sillä voi olla myös ideologi-

sia ja psykologisia merkityksiä kätkettyinä, jotka eivät ole avoimesti nähtävissä ja alitajuisina, jotka 

eivät ole tiedostettuja. Kuvailmaisu voidaan nähdä eräänlaisena kielenä, jota käytetään kommuni-

koinnin välineenä. 

Seppä (2012, 66) kertoo, että tunteen ilmaisemiseen taiteilija tarvitsee erityisen taiteellisen kielen, 

joka koostuu viivojen, värien ja muotojen yhdistelmästä.  Ilmaisuteorian mukaan taideteoksen tul-

kinnassa, määrittelemisessä ja arvottamisessa tulee erityisesti kiinnittää huomiota taiteilijan tun-

teeseen, jonka ilmaus taideteos on. Onnistuneen teoksen avulla taiteilija kykenee siirtämään tä-

män tunteen myös vastaanottajalle. Kuvaa tulkitseva henkilö joutuu pohtimaan sitä, onko taiteilija 

onnistunut siirtämään teokseensa juuri sen tunteen, jonka hän on halunnut välittää katsojalle ja 

välittyykö tämä sama tunne myös vastaanottajalle teosta tarkastellessaan.  

Semioottinen analyysi on laadullista ja tulkitsevaa sisällönanalyysia. Siihen sisältyvät systemaatti-

nen semioottinen käsitteistö ja mallit, joiden avulla voidaan analysoida, ymmärtää ja tulkita merk-

kejä, merkityksiä sekä niiden keskinäisiä viittaussuhteita eli merkkien muodostamia merkkijärjes-

telmiä. (Koppa 2022b.) Kuvallinen ja sanallinen ilmaisu merkkijärjestelmänä ovat melko erilaisia. 

Kuva muodostuu viivoista, pinnoista, muodoista, pintojen valööreistä ja väreistä ja teksti koostuu 

puolestaan kirjaimista, sanoista ja tarkoituksista. Jos katsomme kuvaa, emme tarvitse siihen eri-

tyistä kielioppia tai oikeinpuhumisen sääntöjä, vaan samaa kuvaa voivat katsella eri kielen ja kan-

sallisuuden omaavat. Kuvan ”lukeminen” vaatii lukijalta kuitenkin tiettyä kompetenssia ja päte-

vyyttä. Kuvaan sisältyvä tulkinnallinen viesti nähdään aina aika- ja kulttuurisidonnaisena ilmiönä. 

(Anttila 2006, 367–368.) 

Semioottisessa kuva-analyysissa on kolme tasoa, joita ovat denotatiivinen, konnotatiivinen ja 

henkilökohtainen. (Anttila 2006, 370–371.) Denotatiivisella tasolla on kyse kuvan perusmerkityk-

sestä, joka on kuvassa kaikille kulttuureille sama. Denotaatiossa kuvaillaan sitä, mitä kuvassa tosi-

asiallisesti voidaan nähdä. Konnotaation tasolla käytetään tunnesävyisempää tulkintaa, joka on 

kuvan sisällölle annettava tulkinta. Tämä tulkintavaihe on kulttuurisidonnainen. Siihen vaikuttaa 

se, mitä asiasta jo tiedetään ja millaisia kokemuksia tulkitsijalla asiasta on. Henkilökohtaisella ta-

solla täydennetään ja lisätään konnotatiivisia yhteyksiä, jotta kuvan semioottinen viesti saadaan 

kootuksi. (Anttila 2006, 370–375.)  
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Kuvataideopiskelijoiden maalaustehtävien ”Tee elämäntilannettasi tällä hetkellä kuvaava maalaus” 

analysoinnissa käytin Panofskyn sisällönanalyysin tasoja ja semioottista kuva-analyysia. Panofskyn 

sisällönanalyysi pohjautuu saksalaisamerikkalaisen taidehistorioitsijan Erwind Panofskyn (1892–

1968) kehittämään metodiin, jolle ominaista on, että taideteoksen tyylillisien ja formaalien ominai-

suuksien lisäksi tulee analyysissa huomioida ja analysoida myös taideteoksien sisältöä ja sisäisiä 

merkityksiä (Anttila 2006, 372). Ikonografiaa (kreik. termistä eikon, kuva, grafein, kirjoitaa) hyödyn-

netään edelleen paljon kuvan tutkimuksessa. Menetelmä tutkii kuvien alkuperää, erityispiirteitä, 

merkitystä ja historiallista kehitystä ja sen avulla on myös mahdollista analysoida kuvien välittämiä 

maailmankatsomuksia. Panofskyn mukaan sisällöllisesti mielekkääseen kuva-analyysiin tarvitaan 

ikonografiaa, joka ottaa huomioon visuaalisten motiivien ja muotojen eli itsestään selvien merki-

tyksien lisäksi monimutkaisempiakin kulttuurisia ilmiöitä. (Seppä 2012, 103, 106.) 

 

Sepän (2012, 106) mukaan Panofsky esittää teoksessaan Studies in Iconology  vuodelta 1939 tul-

kinnan siitä, mitä visuaalisessa tulkintaprosessissa tapahtuu. Tulkitsijalla on kaksi päätehtävää. 

Nämä ovat ikonografinen analyysi, joka kehittyy kohteen aiheen tutkimiseen sekä ikonologinen 

analyysi, jonka avulla on mahdollista määrittää kohteen varsinainen merkitys. Näitä tulkinnan ta-

soja edeltää aina luonnollisen tai tosiasiallisen merkityksen (factual meaning) havainnonvarainen 

taso eli esi-ikonografinen tulkinta.  Kuvien tulkinnan tueksi valittu taustateoria eli tulkintakehikko 

vaikuttaa merkittävästi siihen, mitä näemme kuvassa. Kuvantutkimuksessa kuvan makrotaso eli 

ideoiden ja käsitteiden taso yhdistyy aina kuvan mikrotasoon eli sen sommitelmallisiin materiaali-

siin ja teknisiin erityispiirteisiin (Seppä 2021, 20). Kuva-aineistoni, elämäntilannetta kuvaavien maa-

lausten analyysissa keskityin teosten symbolisiin merkityksiin, rakenteeseen, sisältöön, väreihin ja 

sommitteluun. Kuvien tulkinnassa en ollut kiinnostunut teoksien teknisestä osaamisesta. Elämän-

tilannetta kuvaavien maalausten analyysien esimerkit löytyvät liitteestä 4.  Panofskyn kuva-analyysi 

on kolmitasoinen. Kuvia analysoitin ensiksi esi-ikonografisella tasolla, tämän jälkeen ikonografi-

sella tasolla ja lopuksi ikonologisella tasolla. Kuviossa 6 on kuvattu Panofskyn sisällönanalyysin ta-

soja ja semioottisen kuva-analyysin etenemistä. 
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Kuvio 6. Panofskyn sisällönanalyysin tasot ja semioottisen kuva-analyysin eteneminen 

Ensimmäistä tasoa Panofsky kutsuu esi-ikonografiseksi tasoksi. Siihen kuuluu ensivaikutelma 

eli se millaisia mielikuvia kuva herättää. Esi-ikonografisella tasolla havainnoidaan ja kuvataan sitä, 

mitä kuva esittää kuten esimerkiksi puuta, ihmistä, taloa jne. (Anttila 2006, 373.) Hattin ja Klonkin 

(2006, 109) mukaan esi-ikonografisella tasolla aineistoa tulee tutkia faktuaalisesti eli havainnoi-

malla mistä elementeistä kuva koostuu. Tämän jälkeen huomio kiinnitetään kuvista löytyviin ilmai-

sun keinoihin ja taiteellisiin motiiveihin. Taiteellisilla motiiveilla tarkoitetaan kuvien aiheita, toistu-

via elementtejä ja teemoja, jotka voidaan tulkita aineistossa ilmeneväksi yhtenäiseksi kokonaisuu-

deksi. Panofskyn esimerkkiä noudattaen aloitin analyysin kiinnittämällä huomiota kuvan hahmoon 

tai mahdollisiin hahmoihin siten, kuinka se näyttäytyy minulle käytännön kokemuksen kautta. Tä-

män jälkeen kiinnitin huomiota kuvan ilmaisullisiin keinoihin. Panofskyn mukaan kuvaan tulee ha-

vainnoinnissa suhtautua kuin mihin tahansa tarkasteltavaan näkymään (scene) yhdistelmänä ku-

vasta luettavia faktuaalisia ja ilmaisullisia asioita (Hatt & Klonk 2006, 111).  

Toista tasoa Panofsky kutsuu ikonografiseksi tasoksi.  Siinä analysoidaan perusteellisemmin 

sitä, mitä teoksissa on kuvattu. Tähän tarvitaan lukeneisuutta, perehtyneisyyttä ja asiantunte-

musta. Kuvan ihminen voi olla esimerkiksi, jokin tietty tai tunnettu henkilö tai hän voi kuvata jotain 
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myyttistä olentoa. Panofskyn mukaan ikonografisella tasolla vaaditaan, että teen kuvan erittelyn 

faktuaalisista ja ekspressiivisestä erittelystä erilaisia päätelmiä. Näissä päätelmissä tukeudutaan 

myös asianmukaiseen lähdekirjallisuuteen (Hatt & Klonk 2006, 112). Erittelyistä tässä aineistossa 

ovat esimerkkinä valittu kompositio, värit ja siihen liitettävät konnotaatiot, subjektin ominaisuudet, 

kuvan havaittu kommunikaatio ja subjektin sijoittuminen kuvassa. Henkilön havaitsemisesta siir-

rytään siis jo pitkälle vietyyn tulkintaa.  Pelkkä havainto kuvasta tai tilanteesta olisi Panofskyn mu-

kaan vain yleisesti jonkinlainen valon ja värien säännönmukainen esiintymä, josta tietty muoto syn-

tyy. (Hatt & Klonk 2006, 107.) Ikonografisella tasolla analysoin elämäntilannemaalauksien sisältöä 

syvällisemmin ja kiinnitin huomioni teoksien kompositioon, väreihin ja tunnelmaan. 

Kolmatta tasoa Panofsky kutsuu ikonologiseksi tasoksi. Tässä sisäisen merkityksen tulkinnan 

vaiheessa laaditaan kokoava tulkinta kuvasta pyrkien yhdistämään se osaksi suurempaa kokonai-

suutta. Siinä teoksen aihe ja kuvan tematiikka saatetaan sen historialliseen, yhteiskunnalliseen tai 

kulttuuriseen kontekstiin. Kuvaa tulkitaan kulttuurisena ja henkilöön sidonnaisena kohteena. (Ant-

tila 2006, 373.) Panofskyn mukaan tällöin päädytään tilaan, jossa on mahdollista yhdistellä as-

sosiatiivisesti kuvasta löydettyjä merkityksiä ja kulttuurin eri piirteitä. (Hatt & Klonk 2006, 109, 113.) 

Ikonologisella tasolla pyrin ymmärtämään kuvia osana suurempaa kokonaisuutta ja myös taiteili-

jan persoonallisuuden ilmaisuna tässä kokonaisuudessa.  

Panofskyn sisällönanalyysin jälkeen kuva-aineistosta esiin nousseet toistuvat kuvien aiheet ja ele-

mentit teemoiteltiin teoksen toteutuksen, sisältöjen, tunnetilan, sommittelun sekä värien suhteen. 

Tämän jälkeen aineisto kvantifioitiin, joka selkeytti sitä, mitkä seikat nousevat kuva-aineistosta voi-

makkaimmin esiin. Saatuja tuloksia havainnollistettiin taulukoiden 6–11 avulla, jotka on esitetty 

tutkielman sivuilla 80–85. Tämän jälkeen tuloksia vertailtiin kevätlukukauden alun ja kevätlukukau-

den lopun suhteen. Lisäksi tuloksia peilattiin Erik Allardtin hyvinvoinnin kolmijakoon. 

5.4.2 Teemahaastattelujen teoriasidonnainen analyysi 

Teemahaastattelujen analyysi aloitetaan aina aineiston käsittelyn avulla, sillä teksti- ja puhemassan 

hallitseminen luonnistuu paremmin, kun aineisto on muutettu tekstimuotoon (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka 2009, 16). Teemahaastattelut kuunneltiin useampaan kertaan läpi, jotta saatiin 

yleisymmärrys haastatteluiden sisällöstä. Nauhoitettujen teemahaastattelujen äänitallenteet litte-

roitiin eli purettiin kirjoittaen puhe ja toiminta sanoiksi. Aineisto pyrittiin litteroimaan mahdollisim-
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man kattavasti ja tarkasti. Puolistrukturoiduissa, tiettyihin asioihin tarkasti fokusoiduissa haastat-

teluissa voidaan toisinaan poimia haastatteluista vain tutkimuksen kannalta oleellisimmat kohdat 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 79). Tutkimustehtävän kannalta turhat seikat kuten 

tauot, yskähdykset ja teemahaastattelun ulkopuoliset keskustelut jätettiin litteroimatta. Aluksi lit-

teroitiin myös puhekielelle tyypilliset yksittäisten sanojen toistot, mutta seuraavassa vaiheessa 

tekstiä ja sisältöä selkeytettiin poistamalla turhat toistot kokonaan. Litteroitua tekstiä kertyi hie-

man vajaat 35 sivua Open Sans-fontilla, fonttikoolla 10 ja rivivälillä 1,5. Tärkeää on tuntea aineisto 

perinpohjaisesti (Eskola & Suoranta 2005, 151). Teemahaastatteluista litteroitu aineisto luettiin 

tästä syystä useaan kertaan, jotta sen sisältö avautuisi paremmin. Kuviossa 7 on kuvattu teo-

riasidonnaisen aineistonanalyysin etenemistä. 

 

Kuvio 7. Teoriasidonnaisen aineistonanalyysin eteneminen (Puusa 2021, 145–156) 

 

Aineiston analyysin tavoitteena on kuvailla, tulkita ja ymmärtää ö kohteena olevaa ilmiötä. Kiinnos-

tuksen kohteena on puheen sisältö, se mitä sanotaan.  (Puusa & Juuti 2021, 143–144.) Aineiston 

analyysi toteutettiin teoriasidonnaisena eli teoriaohjaavana, joten se kuuluu teoria- ja aineistoläh-

töisen tutkimuksen välimaastoon. Aineiston analyysi ei perustu suoraan teoriaan, mutta kytkennät 
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siihen ovat havaittavissa. Aineistosta tehdyille löydöksille etsittiin teoriasta selityksiä tai vahvis-

tusta, jotka tukivat tulkintoja. Tämä mahdollistaa myös huomioiden teot mahdollisesta empirian 

vastaamattomuudesta suhteessa aiempiin tutkimuksiin. Analyysin ajatteluprosessissa vaihtelivat 

aineistolähtöisyys ja valmiit mallit, ja pyrkimyksenä oli yhdistellä näitä toisiinsa pakolla, puolipa-

kolla ja välillä hyvin luovastikin. Yhdistelyn tavoitteena voi syntyä parhaimmillaan jotakin uutta. 

Tulkinnallisessa perinteessä pyritään fenomenologiseen päättelyyn. (Tuomi & Sarajärvi 2002, 97–

99.)  

 

Analyysin ensimmäinen vaihe on etsiä sellaisia lausumia, jotka ovat tutkimuskysymysten ja teo-

reettisen ajattelun näkökulmasta merkityksellisiä (Koski 2021, 163). Eskolan ja Suorannan (2005, 

152–154) mukaan teemahaastattelujen teemahaastattelurungon avulla voidaan seuloa esille sel-

laisia tekstikohtia, jotka kertovat tutkimuksen kannalta keskeisistä asioista. Näin pystyttiin teke-

mään teemakortisto, johon aineisto pilkottiin jatkossa tehtäviä tulkintoja varten. Teemakorttien 

laadinta, teemoittelu, toteutettiin käsin kirjoittamalla, tehden tekstin sisään muistiinpanoja, sa-

maan teemaan jaotellut lausumat värjättiin samanvärisellä korostuksella, värikoodeilla, jotka toi-

mivat tulkintojen jäsentäjinä.  

 

Analyysia jatkettiin eteenpäin teemoittelemalla vastauksista yleisimpiä tyyppejä ja samankaltai-

suuksia. Näin voitiin aineistosta etsiä myös poikkeavuuksia. Poikkeava vastaus nähdään voimava-

rana ja kiinnostavana seikkana, jolloin poikkeavuuksien ansiosta samanlaisuuskin on rikkaammin 

jäsentynyttä. (Eskola & Suoranta 2005, 152–154.) Samaa tarkoittavat ja samankaltaiset ilmaisut yh-

distettiin samaan teemaan ja tämän jälkeen niistä muodostettiin alateemat, jotka nimettiin tutkit-

tavan ilmiön ominaisuuden mukaan.  Tämän jälkeen alateemoista muodostettiin yläteemoja. Ana-

lyysin loppuvaiheessa yhdistettiin kaikki yläteemat yhdeksi kaikkia kuvaavaksi kategoriaksi, tutki-

muskysymysten mukaan ja niistä muodostettiin taulukot. Kategoriat auttavat vastaamaan tutki-

muskysymyksiin ja näin pystytään tematisoimaan ja käsitteellistämään aineiston kuvaukset, sekä 

tuomaan aineistosta esiin tutkimuksen tavoitteiden kannalta olennaiset asiat (Puusa 2021, 153–

154). Analyysi kietoutuu tulkintaan ja perustuu päättelyyn, jossa pyritään kohti käsitteellisempää 

ymmärrystä suhteessa tutkittavaan ilmiöön. Teemoittelin jokaisen teemahaastattelukysymyksen 

vastaukset taulukoihin. Taulukot sisälsivät aineistoesimerkin, alateeman ja yläteeman. Tästä on 

esimerkkinä taulukko 5, johon on teemoiteltu opiskelijoiden tuntemukset kuvataidetunnin alussa. 
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Taulukko 5.  Tuntemukset kuvataidetunnin alussa  

 

 

AINEISTOESIMERKKI ALATEEMA YLÄTEEMA 

Ihan odotan sitä jo iltapäivällä. (O1) 

Ootan et on ihan kiva kokemus taas edes. (O5) 

Aika semmoisia odottavia ja välillä vähän malttamattomiakii jos 

on ehtinyt kotona niinku jotain työtä tehdä ja se on jäänyt vähän 

kesken ja sitten oottaa vaan että pääsisi sinne ja jatkamaan. (O6) 

Et mie niiku ootan sitä mitä tehhään ja muuta. (O7) 

No odottavia. Mielenkiinnolla mitä milloinkin tulee aiheeksi. (O8)  
Odottavia. (O9) 

Odottavia ja myönteisiä. (10) 

Halu osallistua Hyvinvointi 

Tosi mukavia tuntemuksia. Semmoista, et on tosi ihanaa lähtee. 

(O1) 

Miusta on tosi kiva tulla. (O2) 

Tämä on minusta hyvin virkistävä näin eläkeläiselle kerran vii-

kossa käydä tämmöisen muutaman tunnin, niin piirtämässä tai 

maalaamassa. Ihan positiivisella mielellä tulen ihan joka tunnille, 

että ettei ole yhtään vastentahtoista, koska siinä tapauksessa ei 

tulisikaan. (O3) 

Ihanat. Se on päivän pelastus. Siis katkaisu siitä, kun on, ei ole, 

kun kahdestaan on. (O4) 

Ilosia, odottavia. (O5) 

Semmoinen viikon kohokohta et pääsee lähtemään ryhmään ja 

maalaamaan. (O6)  

No ihan hyviä miulla ainakin on. (O7) 

Mitä tulee aiheeksi (O8) 

Mukava tulla oottaa vähän niinku sitä porukkaa ja sitten ottaa ta-

vallaan, että no mitäs nyt sais niin kuin aikaiseksi ja mitä, mitä ki-

vaa tänään tehdää. (O9) 

Se tuo mulle semmoista iloa, semmoista riemullista iloa, et mä 

tiedän niinku odottaa sitä (O10) 

Positiiviset  

tuntemukset 

Hyvinvointi 

On semmoinen, ku peura ajovaloissa ja aina on jännää. (O2) 

Vähän jännittää. (O9) 

Jännittävyyden  

kokemus 

Tuntemukset kuvatai-

detunnille tullessa 

Pääsee kokeilemaan niinku kaikkea uutta ja niinku erinäköisiä 

tekniikoita ja näin. (O2) 

Mielenkiintoisia kokemuksia sitten katsoa, että vieläkö sitä löytyy 

jonkinnäköistä kykyä ja taitoa. (O3) 

Työt onnistuvat millo onnistuu ja, ja tuota. (O4) 

Oppimisen merkitys Tuntemukset kuvatai-

detunnille tullessa 

Siis katkaisu siitä, kun on, ei ole, kun kahdestaan on (O4) 

Et pääsee lähtemään ryhmään ja maalaamaan. (O6) 

Oottaa vähän niinku sitä porukkaa. (09) 

Et haluu niinku tota olla siinä ryhmässä ja tehdä ite. (O10) 

Ryhmän merkitys Hyvinvointi 

Ei ole mitään. Pitkään olin haaveillu siitä, mut kun kynnys on ollu 

niin täällä jossain (näyttää käsillään kattoa). Et sitten, ku mie pää-

sin eläkkeelle niin miulla on jotain. Koska pöytä ei pysy pystyssä 

kolmella jalalla. Se keikahtaa. Se kun se yks jalka jää pois niin sen 

tilalle pitää saada toinen mikä se pitää sen pöydän pystyssä. Sit-

ten mie oikein nauroi niin että kun mie jään eläkkeelle niin sitten 

miust tulee koko päivän taiteilija. Paskanen nauru päälle. (Nau-

rua) Ei oo, ei ole kokopäivätaiteilija tullu, mutta kumminkin. (O4) 

Mahdollisuus osallis-

tua   

Hyvinvointi 
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Laadullisen aineiston analyysin tavoitteena ei ole pelkästään mekaaninen luokittelu, jossa etsitään 

aineistosta teemoja, joita tulkita, vaan se on pikemminkin salapoliisityötä. Tässä työssä taitavan 

käsityöläisen tulee kyetä yhdistämään aineistossa esiintyviä yksityiskohtia hänen mielessään pik-

kuhiljaa hahmottuvaan kokonaisuuteen johtaen näin tutkimuksessa kerrotun tarinan syntymiseen 

(Puusa & Juuti 2021, 143–144.) Analyysiprosessi oli monivaiheinen ja tulkintaa tapahtui koko pro-

sessin ajan. Analyysissa pyritään todenmukaisuuteen ja uskottavaan tulkintaan sekä perustellaan 

tehtyjä ratkaisuja (Puusa 2021, 149). Aineiston analyysi ja tulkinta muodostavat yhdessä tutkimus-

tulokset. Ensin analysoidaan objektiivisesti ja subjektiviteetti tulee mukaan vasta tulkintoihin. Ana-

lyysi on kuitenkin aina subjektiivista, joten siihen sisältyy välttämättä myös tulkintaa ja täysin puh-

dasta objektiivista analyysia on mahdotonta saavuttaa. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 

96.) Analyysin loppuvaiheessa tuotiin analyysia ohjaaviksi käsitteiksi tutkielman teoreettinen viite-

kehys. 

5.5 Luotettavuuden ja eettisyyden arviointi 

Tieteellisen tutkimuksen tulee olla uskottavaa, luotettavaa ja eettistä. Tutkielman teossa huomioi-

tiin tutkimuksen validiteetti, eli pätevyys, joka tarkoittaa kuvauksen ja siihen liitettyjen selitysten ja 

tulkintojen yhteensopivuutta, tarkkaa selostusta tutkimuksen toteuttamisesta ja sen eri vaiheista. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 226–227) Tuomen ja Sarajärven (2013, 138–139) mukaan laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuskriteerejä, joiden avulla luotettavuutta voidaan arvioida ovat uskottavuus (credi-

bility), siirrettävyys (transferability) ja vakiintuneisuus (confirmability). Eskolan ja Suorannan (2005, 

211) mukaan uskottavuutta parantaa se, että tutkimuksen informanteilta varmistetaan, pitävätkö 

tutkijan tekemät tulkinnat paikkaansa. Näin toimittiin. Tutkimuksen ollessa lähes valmis, lähetettiin 

tutkielma luettavaksi ja kommentoitavaksi kaikille tutkimukseen osallistuneille. Tutkielmasta pois-

tettiin myös sellaiset kohdat, joista yksittäisen henkilön pystyisi mahdollisesti tunnistamaan. Pois-

tetun tekstin kohdalle merkittiin [...] hakasulut. Näin varmistettiin, että anonymiteetti toteutuisi 

tutkimuksessa paremmin.  

Tutkimuksen luotettavuuden kannalta otettiin huomioon analyysin arvioitavuus ja toistettavuus. 

Tämä merkitsee sitä, että lukijan tulee pystyä seuraamaan tutkijan päättelyä. Periaatteena on, että 

toinen tutkija voi tarkasti selostettuja luokittelu- ja tulkintasääntöjä soveltamalla tehdä samat tul-

kinnat aineistosta. (Eskola & Suoranta 2005, 215–216.)  Tutkielmassa kerrotaan ja kuvaillaan olo-

suhteita, aikaa ja paikkoja, joissa aineistonkeruu tapahtui, ilmoitetaan haastattelujen määrä ja 

kesto, mahdolliset häiriötekijät ja tutkijan oma itsearviointi tilanteesta. Tutkimuksen tuloksia ei 
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myöskään yleistetty kritiikittömästi, käytetyt metodit selostettiin huolellisesti ja näin varmistettiin, 

että raportointi ei ole harhaanjohtavaa tai puutteellista. Tutkimustulosten tulkinnassa kuvailtiin 

millä perusteella tulkintoja esitetään, mihin päätelmät perustuvat, ja tutkimusselosteita rikastettiin 

suorilla haastatteluotteilla, taulukoilla ja kuvioin. Alkuperäisiä havaintoja ei muokattu niin, että tu-

los vääristyisi. Vakiintuneisuus käsitteen kriteerien mukaan on toimittu niin, että tutkimuksen tu-

loksia peilataan aiempien tutkimusten tuloksiin. Tutkimuksen luotettavuutta lisää, että tehdyt tul-

kinnat saavat tukea toisilta vastaavaa ilmiötä tarkastelleilta tutkimuksilta. Tätä kutsutaan tutkimuk-

sen vahvistettavuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 2013, 138–139.) 

Tutkielmassa käytettiin triangulaatiota eli yhdisteltiin erilaisia aineistoja, teorioita ja menetelmiä. 

Yhdellä yksittäisellä tutkimusmenetelmällä ei olisi pystynyt saamaan riittävän kattavaa kuvaa tut-

kimuskohteesta. Hyvinvointi on käsitteenä monimutkainen, joten sitä ei voi yhdellä mittarilla mi-

tata. Triangulaatio on erilaisten menetelmien, tutkijoiden, tietolähteiden tai teorioiden yhdistä-

mistä tutkimuksessa (Eskola & Suoranta 2005, 68). Tällöin puhutaan moninäkökulmaisuudesta tai 

-paradigmaisuudesta. Yhden tutkimusmenetelmän kuvatessa kohdetta vain tietystä näkökul-

masta, on useamman menetelmän käytöllä mahdollisuus parantaa tutkimuksen luotettavuutta. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2009, 16.) Siinä tapauksessa, jos syvällinen ilmiöstä kiinnostu-

nut tutkimus voidaan yhdistää taiteen keinoin tapahtuvaan ilmaisuun, voi se mahdollisesti antaa 

tulokseksi paljon enemmän kuin mihin pelkkä tieteellinen tutkimus yltäisi (Anttila 2006, 472). 

Eri tutkimusmenetelmät vahvistavat jo saatuja tutkimustuloksia. Triangulaatiossa erotetaan neljä 

päätyyppiä, joita ovat aineistotriangulaatio, tutkijatriangulaatio, teoriatriangulaatio ja menetel-

mätriangulaatio. Lisäksi voidaan käyttää myös analyysitriangulaatiota, jolloin tutkimusaineiston 

analyysissa käytetään useampia analyysitapoja. (Eskola & Suoranta 2005, 69–70; Tuomi & Sarajärvi 

2002, 142–143.) Tutkielmani aineisto koostui kuvallisista maalaustehtävistä, teemahaastatteluista, 

Stimulated recall -menetelmää muistuttavasta aineistonkeruusta, ja empiiristä aineistoa kerättiin 

seurantatutkimuksena. Tutkimusaineiston tulkinnassa hyödynnettiin eri teoreettisia näkökulmia: 

Erik Allardtin hyvinvoinnin kolmijakoa, joka lähestyy kasvatussosiologiaa, John Deweyn kokemusfi-

losofiaa liittyen filosofian piiriin ja Decin ja Ryanin SDT- motivaatioteoriaa lähestyen näin psykolo-

giaa. Analyysissä käytettiin kahta eri analyysitapaa Panofskyn sisällönanalyysia ja teoriasidonnaista 

aineistonanalyysia. Tutkielmani sisältää näin ollen aineistotriangulaation, teoriatriangulaation, me-

netelmätriangulaation ja analyysitriangulaation.   

Länsimaisissa kulttuureissa elää vahvisti ajatus, että taideteos on ilmaus tekijänsä tunteista. Tällai-

nen ilmaisuteorian väittämä on kuitenkin ongelmallinen, sillä on mahdotonta näyttää toteen, että 
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taiteilija olisi todella siirtänyt saman tunteen teokseensa, jonka vastaanottaja katsoessaan kokee. 

Tekijällä on voinut olla myös mielessä alun perin ihan muuta kuin mitä lopullisessa teoksessa on 

nähtävissä. Luomisprosessissa tapahtuu aina monia sattumanvaraisia asioita, vieden näin teosta 

eteenpäin. Satunnaiset asiat kuten säätila, lähimpien ihmisten mielentilat, taloudelliset heilahtelut, 

nälkä tai meluisa ympäristö voivat vaikuttaa teoksen syntyyn. Käytännössä on hankalaa erottaa 

missä ajattelevan ja tuntevan tekijän sekä ympäristön ja yhteisöllisen kulttuurin raja kulkee. (Seppä 

2012, 71.) Tästä syystä käytin tutkielmani kuva-analyysin tukena myös Stimulated recall -menetel-

mää muistuttavaa aineistonkeruuta. Tämän avulla pystyin vahvistamaan kuvista tekemiäni tulkin-

toja ja sain myös uusia näkökulmia ja tietoja tulkintaani, jotka olivat teoksissa sisäisinä ja piilotet-

tuina. 

Kuvien tulkinta pitää sisällään aina kulttuurisen, subjektiivisen sekä aikaan ja paikkaan sidotun nä-

kökulman. Anttilan mukaan (2006, 469–470) yksi tutkimuksen luotettavuuden kriteeri on se, vas-

taako tutkimus käsitystä todellisuudesta. Ongelmana on se, vastaako tieto tutkijan subjektiivista 

käsitystä vai ulkopuolisten niin sanottua objektiivista käsitystä. Tällöin tutkijan parhaan valinnan 

kriteerinä on hänen oman näkemyksensä perspektiivi, joka voidaan nähdä tutkimuseettisenä ky-

symyksenä. Objektiivisessa tutkimusotteessa ongelmana on se, että ympäristöä ja maailmaa tulki-

taan ja ymmärretään siten, miten oletetaan toisten tekevän, havaitsevan, olevan ja kokevan. Sub-

jektiivisessa tutkimusotteessa ongelmana on puolestaan se, ettei ympäristö pidä omaa totuut-

tamme yleisenä totuutena vaan totuus haetaan omista sisäisistä kokemuksista ja tiedoista käsin. 

Taiteen tutkimuksessa tuleekin ottaa huomioon sekä subjektiivinen että objektiivinen totuus. Tut-

kielmassani olen pyrkinyt tämän suhteen dialektiseen eli vuorovaikutteiseen tutkimusotteeseen. 

Perspektiivin validiteetti merkitsee silloin sitä, että ei ole olemassa yhtä ainoaa totuutta, vaan jat-

kumo erehdyksen ja totuuden välillä. 

Aallon & Puusan (2021, 179) mukaan tutkija on monesti itse osallinen tapahtumissa, joita hän tutkii. 

Tutkijan oman persoonan mukana olon tiedostaminen ja reflektoiminen lisäävät osaltaan tutkiel-

man luotettavuutta. Toimin kuvataideopettajana tutkimusinformanteilleni eli Etelä-Karjalan kansa-

laisopiston kuvataideopiskelijoille. Tästä syystä tutkimuksen kannalta on tärkeää tutkijan refleksi-

syys omaan tutkimusprosessiinsa nähden, jotta tutkimus olisi luotettavaa. Tutkimusprosessin ai-

kana olen pyrkinyt tunnistamaan ja kyseenalaistamaan ajatteluani sekä taustaolettamuksiani ja 

itsestäänselvyyksiä. Olen pyrkinyt itsereflektioon, jossa oma pohdinta ja kokemus taiteellisesta 

työskentelystä toimivat vuoropuhelussa keskenään, haastaen välillä toisiaan.  
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Tutkimusetiikan mukaisesti teemahaastattelujen toteuttamiselle ja kuva-aineiston keräämiselle 

haettiin lupa kansalaisopiston rehtorilta. Opiskelijoille kerrottiin, että tutkimukseen osallistuminen 

on vapaaehtoista. Vapaaehtoisille informanteille annettiin suostumuslupalomake ja tietosuojase-

loste. Tietosuojaselosteessa kerrottiin informanteille tutkimuksen tavoitteista, aineiston keruusta, 

luottamuksellisuudesta, tietosuojasta ja siitä mihin tutkimustuloksia aiotaan käyttää, ja siitä että 

haastatteluvastauksia ja kerättyä aineistoa ei käytetä tai hyödynnetä sellaisessa muodossa, jossa 

yksittäisen vastaajan voisi tunnistaa. Suostumuslupalomakkeessa informantit antoivat suostumuk-

sensa vastauksiensa käyttämiseen osana tutkimusta. Aineistoa säilytettiin ja käsiteltiin ainoastaan 

Itä-Suomen yliopiston tietoturvaohjeiden mukaisesti lukituissa tiloissa ja salasanoilla suojatuissa 

tietokoneissa ja tietojärjestelmissä. Tietoja julkistettaessa säilytettiin luottamuksellisuus ja ano-

nymiteettisuoja. Tutkielmassa on pyritty huomioimaan myös hyvän tieteellisen käytännön periaat-

teet, tiedonhankinnan eettiset periaatteet ja huolellinen ja oikeaoppinen viittaustekniikka. 
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6 TULOKSET 

Tässä luvussa esittelen esimerkkien kautta esiin tuotuina teemahaastatteluista saatuja opiskelijoi-

den näkemyksiä ja ajatuksia kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutuksista heidän hyvinvoin-

tiinsa. Kerron kuinka opiskelijoiden hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset ilmenevät heidän elä-

mäntilannettansa kuvaavissa maalauksissa. Esittelen opiskelijoiden maalausten pohjalta tehdyt 

kuva-analyysien tulokset ja vertailen saatua aineistoa jäsennellen ja teemoitellen sekä konstruoi-

den yleisimpiä tyyppejä, jotka kuvaavat vastauksia laajemminkin. Teemahaastattelun yhteydessä 

aikuisopiskelijat myös kuvailivat elämäntilannettaan kuvaavia maalauksia (kevätlukukauden alku 

2022 ja kevätlukukauden loppu 2022) ja kertoivat, millaisia mahdollisia muutoksia elämäntilan-

teessa on tapahtunut. Tämä Stimulated recall -menetelmää muistuttava aineistonkeruu tapahtui 

virikkeiden avulla haastatteluna. Kuva-analyyseistä saatuja tuloksia vertailtiin Stimulated recall -

menetelmää muistuttavan aineistonkeruun tuloksiin. Kerron myös kuvataidekasvatuksen vaiku-

tuksista aikuisopiskelijoiden elämään. Teemahaastatteluista saatuja tuloksia peilattiin Allardtin hy-

vinvointiteoriaan, Deweyn kokemusfilosofiaan ja Decin ja Ryanin SDT-itsemääräämisteoriaan, sekä 

aikaisempiin tutkimuksiin. Kootussa yhteenvedossa haastatteluaineistoa kokonaisuudessaan tar-

kasteltiin Decin ja Ryanin (2008) itsemääräämisteoriaan (Self Determination Theory), johon on yh-

distetty Mannisen (2016, 7) kansalaisopiston tuottamat hyödyt ja Allardtin hyvinvoinnin kolmija-

koon (Allardt 1975; Bakke 2004, 7; Bardy 2013, 68; Uusitalo & Simpura 2020, 58), johon on yhdis-

tetty kulttuurihyvinvointi-indikaattorit. Havainnollistan myös tutkimustuloksia taidekasvatuksen 

vaikutuksista opiskelijoiden hyvinvointiin kuvion 7 avulla. 

6.1 Kuvataidekurssin tuottamat hyvinvointivaikutukset  

Ensimmäinen tutkimuskysymykseni oli, millaisia hyvinvointivaikutuksia Etelä-Karjalan kansalais-

opiston kuvataidekasvatus tuottaa kuvataidekurssien aikuisopiskelijoille. Teen näkyväksi, millä ta-

voin Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataidekurssi on teemahaastattelujen mukaan vaikuttanut 

opiskelijoiden hyvinvointiin ja peilaan tuloksia Deweyn kokemusfilosofiaan, Decin ja Ryanin SDT-

itsemääräämisteoriaan sekä Allardtin hyvinvointiteoriaan, johon on lisätty kulttuurihyvinvointi-in-

dikaattorit.  

 

Teemahaastattelun aluksi pyysin aikuisopiskelijoita kertomaan, millaisia tuntemuksia heillä on 

kuvataidetunneille tullessa. Seitsemän opiskelijaa kuvaili taidetunteja edeltävää tunnetilaansa 
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odottavaksi, ja heidän vastauksistaan välittyi voimakas halu osallistua opetukseen. Decin ja Ryanin 

(2000, 255) SDT-teorian perustarpeiden autonomiaan (autonomy) sisältyy kyky itseorganisoitua ja 

säännellä omaa käyttäytymistään, jota juuri omaehtoinen osallistuminen vaatii. Opiskelijat odotti-

vat mielenkiinnolla, millaisia aiheita tunnilla annetaan ja mitä tehdään, ja tunnille tultiin jopa malt-

tamattomina jatkamaan keskeneräisiä töitä. Kaksi opiskelijoista kertoi myös kokevansa pientä jän-

nitystä tuntien alussa.  Bakken (2004, 7) mukaan kulttuuriin liittyviä merkityksellisiä hyvinvointi-

indikaattoreita tarkastellessa voidaan Allardtin hyvinvoinnin kolmijako nähdä niin, että Being tar-

koittaa henkilökohtaista tyydytystä ja kykyä käyttää luovia ja älyllisiä mahdollisuuksia. Kaikki opis-

kelijat kuvailivat tunninalun tuntemuksiaan erittäin positiivisiksi: 

 

Tosi mukavia tuntemuksia. Semmoista, et on tosi ihanaa lähtee. Ihan odotan sitä jo iltapäi-

vällä. (O1) 

 

Miusta on tosi kiva tulla. Kun ei ole niin suurta semmoista kokemusta, niin miust on ihana, 

kun pääsee kokeilemaan niinku kaikkea uutta ja niinku erinäköisiä tekniikoita ja näin. Siinä 

vaiheessa, kun yleensä kuulee, että mitä tehdään ja alkaa kattoo niitä aiheita, niin on sem-

moinen, ku peura ajovaloissa ja… aina on jännää ja aina on kiva tulla. (O2) 

 

Odottavia ja myönteisiä, että se on oikeastaan mulle kun mä olen eläkkeellä, niin tota se se 

niinku myöskin sitten silleen niinku rytmittää sitä viikkoa, että mä tiedän että torstaina sitten 

meillä on tämä. Tietyllä tavalla niinku se tuo mulle semmoista iloa, semmoista  

 iloa, et mä tiedän niinku odottaa sitä, et aina, aina tota tai sit jos on jotain käytännön, et et 

ei meinaa päästä tai jotain, että sairastuu, niin sitten sitä heti kysyy, ku tulee seuraavan ker-

ran, että mitäs työ teitte viimeks. (O10)   

 

Deci ja Ryan (2000, 255) SDT-teorian perustarpeiden kuulumiseen (relatedness) sisältyy kyky etsiä 

kiintymyksiä ja kokea turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tunteita muiden kanssa. 

Neljän opiskelijan vastauksissa myönteisten tunnin alun odotusten taustalla korostui ryhmän ja 

oppimisen merkitys: 

 

Aika semmoisia odottavia ja välillä vähän malttamattomiakii jos on ehtinyt kotona niinku jo-

tain työtä tehdä ja se on jäänyt vähän kesken ja sitten oottaa vaan että pääsisi sinne ja jatka-

maan. Välillä on sitten taas tää että on tullut niinku joku ongelmatapaus et tarviiki opettajan 

neuvoja ja ku on joku, että ei osaakaan päättää että miten joku tekis tai muuta vastaavaa. Et 

kyllä siitä innostuneena oottaa täytyy sanoa, et se on niinku semmoinen niiku eläkeläinen, 

niin se oikeastaan nyt semmoinen viikon kohokohta et pääsee lähtemään ryhmään ja maa-

laamaan. (O6) 

 

Odottavia ja vähän jännittää. Mukava tulla oottaa vähän niinku sitä porukkaa ja sitten ottaa 

tavallaan, että no mitäs nyt sais niin kuin aikaiseksi ja mitä, mitä kivaa tänään tehdää. (O9) 

 

Et haluu niinku tota olla siinä ryhmässä ja tehdä ite. (O10) 
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Deci ja Ryan (2000, 255) SDT-teorian perustarpeiden osaamiseen (competence) sisältyy mahdolli-

suus osallistua optimaalisiin haasteisiin ja kokea osaaminen tai sen vaikutus fyysisessä ja sosiaali-

sessa maailmassa. Tärkeinä näyttäytyivät opiskelijoiden pienet onnistumisen kokemukset. Vas-

tauksissa korostui myös hedonistinen hyvinvoinnin tavoittelu, jossa ihmisen käyttäytymistä ohjaa-

vat mielihyvän tavoittelu ja mielipahan välttäminen. Eettisen eli normatiivisen hedonismin mukaan 

ihmiselle on luontaista ja sallittua tavoitella omaa mielihyväänsä ja välttää mielipahaa kaikessa, 

mitä hän tekee. (Airaksinen 2017, 2262.)  Kaikki opiskelijat kuvailivat taidetunnin jälkeistä olo-

aan positiivisin ilmaisuin. Tuntien jälkeistä tunnetilaa kuvailtiin innostuneeksi, valoisaksi ja tyyty-

väiseksi ja tunneilta lähdettiin kotiin pääsääntöisesti hyvillä mielin. Toisaalta vastauksissa ilmeni 

myös ärsytys siitä, jos työstä ei omasta mielestä tullut sellainen kuin piti. Näissä vastauksissa ko-

rostui onnistumisen tunteen merkitys: 

 

Jaa’a. No jos se työ on onnistunut, niin silloin on oikein mukavat tuntemukset, mutta jos 

tuntuu että siit ei tullut tällä kertaa mitään, niin sitten vähän harmittaa ja sitten mie kotona 

teen uuden. (O8) 

 

Kyl mie yleensä lähen silleen niinku hyvillä mielin. Joskus ollut sellainen hittolainen, kun tä-

nään ei tästä niinku tuntuu, että ei niinku nyt. Ei niinku oikein ole miun päivä, että ei toimi 

niinku, että joissain jutuissa ei vaan lähe, mut että tota kyllä kuitenkin silti on sellainen olo 

että niinku hyvillä mielin että, että on ollut hauskaa ja on joskus semmoinen että vitsiläinen 

kun olisi voinut vielä vähän jatkaa ja näin poispäin, että tota on kyllä sellainen niinku hyvä, 

hyvä on olotila ja semmoinen että tästä menen kotiin ja mitä jos mulla on jotain mukana niin 

on et jes, jes, jes pitää näyttää seuraavaksi mitäs mie oon tänään tehnyt ja näin poispäin ja 

tota. Hyvä fiilis kyllä. (O2) 

 

Deweyn mukaan taiteilijan luovan työn ytimessä on luomiseen käytettävien ainesten työstäminen 

taiteilijan omien kokemustensa avulla, jota hän kuvaa sanalla yltyminen. Taiteellinen luomistyö 

etenee teoksen ainesten työstämisen ja taiteilijasta heräävien kokemusten ja mielikuvien toisiaan 

täydentävänä vuorovaikutuksena, joka edellyttää taiteilijalta kykeneväisyyttä seurata ja kehitellä 

alkuperäiseen yltymiseen sisältyvää ainutlaatuista tunnetta. (Alhanen 2013, 184–185.) Deweyn mu-

kaan oppimistoiminnan pitäisi pyrkiä laajentamaan oppimista myös koulun seinien ulkopuolelle 

(English 2016, 1054). Puolet opiskelijoista kertoi saavansa kuvataidetunneilta kimmokkeen jatkaa 

taiteellista työskentelyä myös kotona. Tunnit koettiin näin ollen opin imemiseksi, joista saatiin syk-

keitä tai luovuuspiikkejä itsenäiseen, kotona tapahtuvaan työskentelyyn: 

 

Mä kun mä menen kotiin, niin minä laitan sit sen työn niinku johonki, että mä nään sen. Niin 

sit mä voin vähän niinku, koska mä usein teen silleen, silleen tota, et mä keskityn siihen kau-

hean paljon, et sit vasta kun se näkee vähän kauempaa ja sitten voi kotona kattoo, niin sit 

siitä näkee ehkä niitä heikkoja kohtia tai, tai jotain, et mitä niinku. (O10) 
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Ehkä sellaista minun tällä tällaisella ajatuksenjuoksulla se oli enemmän sitä opin imemistä 

ja sitten se lähtee vasta se luovutusprosessi kotona. Se ei niinku käynnisty välttämättä 

täällä millään tavalla vaan täältä tulee niitä sykkeitä. (O1) 

 

Kuvataidetunteja kuvailtiin flow-tilan omaiseksi tunteeksi, jossa kykenee uppoutumaan täysin te-

kemäänsä asiaan ja aika lentää kuin siivillä. Kaksi opiskelijoista koki olonsa energisemmäksi kuva-

taidetuntien jälkeen ja tuntien todettiin kuluvan aivan liian nopeasti: 

 

Menee vaan vähän liian nopeasti ja se ilmapiiri mikä täällä on niin se antaa niinku jotenkin 

semmoista energiaa siihen elämään. Et luovuutta ja tämmöiset. (O4) 

 

Kolme opiskelijoista, joiden taidetunnit olivat aamulla, kokivat tunnin jälkeen olonsa väsyneeksi ja 

yksi opiskelijoista kuvaili oloaan myös nälkäiseksi. Väsynyttä oloa kuvailtiin kuitenkin hyvällä tavalla 

väsyneeksi ja vastauksissa korostui tekemisen innostuksen tuottama väsymys: 

 

Nyt täytyy kyllä sanoa ihan realistisesti, että useimmiten alkaa olla nälkä. Yleensä sitä on 

niinku vähän sit tietyllä tavalla niinku ei nyt väsähtänyt, mutta sellainen että kun on niinku 

aktiivisesti tehnyt ja etenkin jos saa semmoisen. Miten sitä nyt sanois. Tulee semmoinen luo-

vuus piikki tai joku että tekeekin nopeasti, niin silloin huomasin et sit on niinku vähän puhki, 

mutta se on hyvällä tavalla. Et yleensä ihan tyytyväisenä lähtee poiskii.  (O6) 

 

Bakken (2004, 7) mukaan kulttuuriin liittyviä merkityksellisiä hyvinvointi-indikaattoreita tarkastel-

lessa voidaan Allardtin hyvinvoinnin kolmijako nähdä niin, että Loving-ulottuvuus viittaa ihmissuh-

teisiin ja mahdollisuuksiin osallistua kulttuuriin liittyville areenoille ja verkostoille. Ryhmän merki-

tys ja samanhenkisten ihmisten tärkeys korostui kahdessa vastauksessa: 

 

Ja sitten musta on kiva tavata tätä ryhmää, että kun on ja mäkin asun yksin eläkeläinen niin 

täällä on niin samanhenkisiä ihmisiä ja niinku semmoisia mukavia, mukavia tota karjalaisia, 

puheliaita ja, ja luovia ja luotettavia ja luonnollisia ihmisiä, et siis musta on tosi kiva tulla 

tähän ryhmään. Paitsi se maalaaminen ni sitten tässä on niinku hyvin mukava se, että on 

tutustunut näihin ihmisiin. Että, tota, ihmiset on mielenkiintoisia, sillä tavalla, et mitenhän ja 

sitten jos joku tulee ja sitten jotenkin siinä on syntynyt sellainen luottamuski näihin ihmisiin, 

kun on nähnyt, että mitä he tekee. Niin tuota siit saa niinku paljon itelleen. (O10) 

 

Vaik ei ois mitään niinku tehnytkään ihan voi sanoa, että se varmaan just se porukan, po-

rukka tavallaan mihin kuuluu ja minkä kanssa on sitten saanut vähän aikaa olla vaik nyt ei 

paljon kenenkään kanssa ees juttelis, vaikka tekisi vähän sitä omaansa niin tuota, varmaan 

siitä jää sellainen ihan, ihan hyvä mieli yleensä. Niinku pääasiallisesti kuitenkin. (O9) 

 

 

Deweyn  mukaan oppiminen tapahtuu kokeilun ja harjoituksen kautta, joten koulutus näyttäytyy 

tällöin tekemällä oppimisena (Anttila 2006, 571; Goldblatt2006, 25–26). Kysyttäessä suoraan opis-

kelijoilta, onko kuvataidekurssille osallistuminen tuottanut sinulle jotakin hyvinvointivaiku-
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tuksia, vastasivat kaikki opiskelijat myöntävästi. Hyvinvointivaikutukset näyttäytyivät uuden oppi-

misena, käsillä tekemisen tärkeytenä, ja myös opettajan merkitys ja rooli korostui opiskelijoiden 

vastauksissa. Kuusi opiskelijoista kuvaili näitä hyvinvointituntemuksiaan taiteellisen työskentelyn, 

käsillä tekemisen tuottamana hyvänä olona: 

 

No koko ajanha se tuottaa mielihyvää et saa maalata ja tehdä käsillään jotain, ja on mukava 

opettaja. (O8) 

 

Kyllä. En mie muuten täällä käiskään. Miul on vaan niin hyvä olla. En mä osaa sen paremmin 

vaan sanoa. Miul on vaan niin hyvä olla. Kestää sen miehen pottuilut. Ainiin päivä on pelas-

tettu. Ku löytyy joku valituskohde (naurua). Joo siis, että masennun tämmöisestä, jotai tossa 

on, taas tota ja tossa on taas tota. Pääsee tänne tänne ihmisten ilmoille harrastukseen. (O4) 

 

Että, kyllä. Jos ei olisi niin semmoinen myönteinen, mukava kokemus niin tuskinpa mie siel 

olisin. Et on ollut semmoisiakin kursseja, jonka jonkun oon käynyt on niistä varmaan joskus 

puhunutkin mistä en oikein tykännyt ja missä en oo sit pitempään viipynytkää. (O5) 

 

Taiteellisen työskentelyn on nähty parantavan isojen aivojen parietaalilohkon toimintaa. Taideryh-

mässä tapahtuneen toiminnan on myös havaittu vahvistavan psykologista resilienssiä eli stressi-

resistenssiä osoittaen kuvataiteen tekemisen positiiviset hermovaikutukset psykologiseen stres-

sinsietokykyyn. (Bolwerk ym. 2014, 1,7.) Kuvataiteen tuomat hyvinvointivaikutukset näyttäytyivät 

neljälle opiskelijalle henkisenä hyvinvointina, hyvänä mielenä, vireytenä ja rentoutumisena taiteen 

parissa: 

 

Juu. Hyvää mieltä ehdottomasti ja sitten mun mielestä se, että se on niinku vahvistanut mua 

taiteilijana tai siis mun taipumuksia taiteilijana, siis oppimista. Ihan selvästi niinku semmoista 

mitä mä oon aina niinku haaveillut tai toivonut tai, tai tai niinku halunnut oppia lisää että, 

että mun mielestä se on hyvinvointia kun on, on niinku tasapainoinen mieli ja ja tota se mieli 

vaikuttaa psyyke vaikuttaa aika paljon sitten niinku fyysiseen olomuotoon, että muutenhan 

sitten tässä kun tulee seitsemänkymmentäkolme koht niin sitten tehdään silleen niinku pik-

kusen rapistuu fysiikka (naurua) ja rapistuu ja ei tarvitse kuvitella että juoksentelee ympä-

riinsä ja jotenkin, et sitä. Mutta se tuo sellaista todella niinku hyvää mieltä, mut myös niinku 

semmoista onnellisuutta ja sellaista riemullisuutta mitä mä katon, et se kuuluu niinku siihen 

hyvinvointiin. (10) 

 

Kun sanoin että, että on se niinku semmoinen, että sitä että kun aivot on ollut ja ajatukset 

on ollut jumissa. Ollut semmoinen et, ku tulee tänne niin sitten saa vaan tehdä ja maalata ja 

mitä ikinä tekniikkaa käyttääkään niin on semmoinen, että miun ei tarvitse ajatella, miul ei 

tarvitse ajatusprosessin toimia siinä kohtaa ollenkaan, että tota, että kyllä se niinku toimii 

taas, mutta että tota ei ole tarvinnut siin jossain vaiheessa. Et se on ollut semmoinen, että 

voin tulla tänne ja voin niinku tavallaan rentoutua siinä, että pääsen niinku tekemään. Se on 

ihan oikeesti tehnyt mielelle tosi paljon tosi, tosi hyvää, että niinku et et, semmoinen tietyn-

lainen aivojen nollaus siinä kohtaa. (O2) 
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No on joo. Kyllä. Ja ihan se, sellainen henkinen hyvinvointi varmaan ja vireys ja muu ja sitten 

se, että on joku mitä oottelee. Niin ei oo tuottanut, ehkä sit tätä ruumiillista, lihakset ei oo 

kasvaneet (naurua), mut muuten. (O9) 

 

 

Taideteoksien tuottamat esteettiset kokemukset muistuttavat meitä siitä, että kokemisemme voi 

myös samanaikaisesti olla ehyttä, laajenevaa ja uudistuvaa. Taiteellinen työskentely ja taideteokset 

ovat parhaimmillaan loistavia esimerkkejä kaikille ihmisille siitä, millaista kokemisen tapaa on syytä 

tavoitella kaikilla elämänalueilla. (Alhanen 2013, 192–193.) Yksi opiskelijoista kuvasi hyvinvointivai-

kutuksia värien ja elämyksellisyyden kautta: 

 

Kyllä et se on ihan ihan mukava semmoinen tapahtuma viikossa. Se on, se on tota jännä 

semmoinen kokemus ja elämys, että kuinka ihan hirvittävän pienellä pensselin vedolla sillei 

ei tartte olla kuin kaksi tai kolme milliä, kun se osuu johonkin sopivaan kohtaan silmään tai 

näin. Siinä, siinä maalauksessa miten paljon se voi muuttaa, että se on niinku minusta yllät-

tävää. […] Et värit on minua aina kiinnostanut. Ettei mikään niin. No kyllä muotokin tietenkin, 

mutta tuota, mutta että jos minua kiinnostaisi pelkästään muoto niin sitten mä tekisin vaan 

lyijykynäpiirroksia. Mut että värit ovat niinku se miun juttu. (O3) 

 

 

Deci ja Ryan (2000, 255) SDT-teorian mukaan kuulumiseen (relatedness) sisältyy kyky etsiä kiinty-

myksiä ja kokea turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja läheisyyden tunteita muiden kanssa. Opis-

kelijoiden mukaan taidekursseilla oli näitä hyvinvointivaikutuksia tuottanut ryhmässä työs-

kentely. Puolet opiskelijoista koki, että sosiaaliset suhteet olivat merkittävä tekijä hyvinvoinnin 

tuottajana. Kuvataidetunteja kuvailtiin sosiaaliseksi tapahtumaksi, jossa keskusteltiin eri asioista 

laidasta laitaan ja ryhmät koettiin hyviksi yhteishengeltään ja ilmapiiriltään. Yhteistä kahvihetkeä 

pidettiin myös tärkeänä. Korona-ajan vaikutus lisäsi myös sosiaalisten suhteiden merkitystä. Sa-

maa harrastavat ihmisiä kuvailtiin sukulaissieluiksi, jotka näin ollen ymmärsivät toisiaan ja heiltä 

pystyi myös saamaan vinkkejä omaan taiteelliseen työskentelyyn: 

 

Se että meitä on täällä monta muuta, keskustellaan laijasta laitaa. Sitten tärkeintä on se kah-

vihetki siinä semmoinen. Miusta se on semmoinen jotenkin se rentouttaa ja sitten täytyy 

sanoa, että tässä meidän ryhmässä, niin tässä on kyllä ollu hyvin semmonen yhteishengelli-

nen. […] Kurssikaverin kanssa ollaan vähän niin kuin samanoloisia. (O4) 

 

Se että on samaa asiaa harrastavia ihmisiä siin ympärillä. Siitä voi saada vinkkejä. Ehkä se on 

kuitenkin suurin, että kun ihmiset harrastaa samaa niin ne niinku tietyllä tavalla on sukulais-

sielujakin ja ymmärtää toistensa tekemisiä sen harrastuksen puitteissa ja kyllä se piristää 

sitten kaikin puolin. (O6) 

 

Se on niinku se, se on semmoinen sosiaalinen tapahtuma pitkälti. Miulle se ei ehkä niinkään 

ole sosiaalinen tapahtuma, mutta tuota, että se on se, joo, on se nyt ehkä semmoinen, että 

kyllä tässä korona, korona-aikana huomasi vaikka itse olen pitänyt itseäni aika semmoisena 
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eristäytyvä ihmisenä, niin kuitenkin sitä niinku kaipaa jotenkin kyllä näköjään. Ihmisluon-

teessa on se laumasieluisuus, että tuntuu ihan mukavalta päästä johonkin laumaan. (O3) 

 

 

Deci & Ryan (2008, 17–18) kertovat, jos opetuksella halutaan tukea autonomiaa, tarvitaan siihen 

yksi henkilö, usein auktoriteettihahmo, joka ottaa kohdehenkilöiden näkökulman, kannustaa initi-

aatioon eli siirtymään, tukee valinnan tunnetta ja reagoi opiskelijoiden ajatuksiin, kysymyksiin ja 

aloitteisiin. Opiskelijoille taidekasvatuksen hyvinvointivaikutuksia olivat tuottaneet värit ja niiden 

käyttäminen. Tärkeänä pidettiin myös sopivan haasteellisia tehtäviä. Neljän opiskelijan vastauk-

sissa hyvinvointia olivat tuottaneet taiteellinen työskentely, uuden oppiminen ja omanilmaisun 

vahveneminen: 

 

No musta niinku oman ilmaisun vahveneminen. Se on mulle niinku tosi tärkeetä, että taval-

laan se ja mun mielestä sä osaat ohjataki sillä tavalla. Sit myös siellä kritiikeissä, että tässä sä 

tunnet meijät. Sä osaat niinku silleen vahvistaa sitä meidän omaa niinku ilmaisua, et siit mä 

oon ton todella niinku pitänyt, että saa tehdä ja sit mun mielestä tehtävät on ollut tai mitä 

me ollaan tehty, niin ne on ollut sillai sopivan haasteellisia tälle ryhmälle. Ei liian helppoja ja 

no perspektiivit, mutta (naurua) kuitenki niin nekin, niitäkin kun on tehty niin tota siinäkin 

mä oon niinku mennyt eteenpäin, että ja sama on noi, tota muotokuva tai omakuva tai miten 

sen sanoo, et se on niinku ihan semmoista huikeata mitä sitä voi oppia, kun on kunnon oh-

jaus. (O10) 

 

Se että kun näkee että edistyy jollain lailla niinku itekkii ja se ei niiku pysähdy paikkoilleen 

se oma tekeminen. (O6) 

 

Dewey uskoi, että jokainen ihminen pystyy olemaan taiteilija ja elämään taiteellista sosiaalisen vuo-

rovaikutuksen elämää, joka hyödyttää ja siten myös kaunistaa maailmaa (Goldblatt 2006, 17). De-

weyn mukaan esteettiset elämykset eivät ole irrallaan ihmisten arkipäiväisestä elämästä, vaan 

luonnollisia ja olennaisia vaiheita heidän kokemusjatkumossaan (Alhanen 2013, 182.) Hyvinvoin-

nille merkittäväksi tekijäksi kolmen opiskelijan vastauksista nousi se, että kuka tahansa taiteelli-

sesta työskentelystä kiinnostunut henkilö voi osallistua kuvataidekursseille. Tärkeänä pidettiin sitä, 

että kenenkään ei tarvitse olla jo valmiiksi hyvä piirtäjä tai maalari. Muut kurssien opiskelijat eivät 

myöskään arvostele toisten tekemisiä, vaan jokainen voi työskennellä niillä taidoilla, joita hänellä 

on: 

 

Tuota, mut sit semmonen et, oon niiku itte oppinu näitten eri kurssien aikana, että tota ei 

tartte, siis jokainen on hyvä itse itsenään, ettei tartte hakea niinku semmoista hirveän taita-

vaa tai etevää. Tai näin, että se on jokaiselle arvokas se oma oma työ ja muille myöskin. […] 

Mutta että sen, sen oppiminen niinku, että eipä tartte olla mikään voidakseen osallistua näi-

hin, niin ei tartte olla mikään. Et tota niinku monet ystävättäretki on sanonu, että olisi kivaa, 

mutta kun ei osaa mitään ja tällaista. Mä sanoin et sinne vaan sekaan. (O3) 
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Tavallaan varmaan sekin, että sitten joku kattoo, että mitä sie teet, että se hyväksytään taval-

laan, ja että ei kukaan oikeastaan tuu sanoo, et voi plääh, plääh, (Naurua) että ootpas huono 

tai jotain, että sitä niinku kelpaa siihen sakkiin ja tulee hyväksytyksi ja tämmöistä. (O9) 

 

 

Opiskelun luoma aikastruktuuri lisää tunnetta oman elämän hallinnasta ja autonomiasta (Deci & 

Ryan 2000). Goldblatt (2006, 20) kertoo Deweyn todenneen: "Taide elvyttää meidät rutiinien löyhyy-

destä ja antaa meille mahdollisuuden unohtaa itsemme kokemalla iloa ympärillämme olevan maa-

ilman erilaisissa ominaisuuksissa ja muodoissa." Kolme opiskelijaa korosti, että hyvinvointia on 

tuottanut oman ajan ottaminen ja rauhoittuminen. Kuvataidetta tekemällä arki katkeaa, aika kuluu 

nopeasti ja voi käyttää luovuuttaan: 

 

No se, varmaan se, että jotenkin katkeaa niinku se ja tavallinen. Tässä tapauksessa tietysti 

niinku kotielämä, kun tulee sinne kurssille ja sitten tuota elää sitä hetkeä ja sitten ku intoutuu 

jotain tekemään, niin sehän on semmoista ihan siis, siinä niinku katkeaa se muu juttu sille 

hetkelle vaan sit paneutuu siihen, siihen tekemiseen. (O5)  

 

No siis tavallaan siinä kohtaa, kun on ollu tilanne toi, että pää ei niinku oikeasti yksinkertai-

sesti toimi, niin se on ollut semmoinen niinku, että ei tarvitse toimia, että nyt mennään niinku 

tavallaan sillä toisella puolella päätä, että nyt ei tarvitse mennä niinku tavallaan silleen, et 

käyttää niinku suunnatonta järkeä, vaan voi vaan niinku tehdä, että niin kun voi käyttää luo-

vuutta niinku mieluummin, niin se on aika hyvä tasapainottava tekijä. (O2) 

 

 

Malmivirran (2017, 56) mukaan aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että eri taiteen muo-

doilla aina maalaamisesta musiikkiin asti on todettu olevan yhteyttä aivojen eri alueiden aktivoitu-

miseen ja aivojen joustavana säilymiseen. Yksi opiskelijoista pohti, että kuvataiteen tekeminen voisi 

mahdollisesti olla myös hyväksi muistille: 

 

No se, että saa laittaa tota väriä. Mie oon semmonen. Mie vissiin liikaakin laitan aina, että 

mie teen niiko tai mie en tiiä et nythän akvarellikin on semmoinen et voi laittaa, mutta eikö 

se ollut ennen semmoinen, että se on sellainen toisenlainen vähän. Niin oli tarkempaa se 

pitää kuultaa alta se valkonen ja en mie muista sitä enää (ohjeet niin sanotun puhtaan akva-

rellimaalauksen tekemiseen). Miulle on sanottu, että se auttaa muistiin, muistiikin, mutta no 

nyt, ku mie oon jo niin vanhakii, näiden nyt jo, ku tuo vähän katos tuosta tuo (ajatus katkesi 

vastatessa haastatteluun). Kyllä ne jostain sitten pulpahtaa. (O7) 

 

Windle ym. (2018, 421) kannustavat myös dementianhoidon tarjoajia sekä taide- ja kulttuuripalve-

luja pyrkimään sisällyttämään taidetoimintaa dementian rutiinihoitoon. 
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6.2 Hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset Elämäntilanne-maalauksissa 

Toinen tutkimuskysymykseni oli, miten hyvinvoinnissa tapahtuneet muutokset näkyvät opiskelijoi-

den elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa. Taulukoihin 6–11 on kvantifioitu kuva-analyysin tu-

lokset teoksen toteutuksen, sisältöjen, tunnetilan, värien ja Allardtin (1976)  hyvinvointiteorian mu-

kaan ja laskettu frekvenssit (f) yleisyysjärjestyksen mukaan. Taulukoissa numero 1 kuvaa kevätlu-

kukauden 2022 alussa tehtyjä elämäntilannetta kuvaavia maalauksia ja numero 2 kuvaa kevätlu-

kukauden 2022 lopulla tehtyjä elämäntilannetta kuvaavia maalauksia. Informantteina toimineet 

kymmenen opiskelijaa on merkitty taulukkoon koodimerkein O1, O2, O3 ja niin edelleen. Opiskeli-

joiden kevätlukukauden alussa ja kevätlukukauden lopulla tekemiä akvarellimaalauksia peilattiin 

Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteorian having, loving ja being -hyvinvoinnin kolmijaon ulottuvuuk-

siin ja verrattiin kuinka mahdollinen hyvinvoinnissa tapahtunut, muutos näkyy maalauksien kuva-

kielessä. Allardtin hyvinvointiteoria pohjautuu tarvetarkasteluun, jonka holistisesta, kokonaisuu-

den näkökulmasta hyvinvointi nähdään elämän laatuna (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 15). Tee-

mahaastattelun yhteydessä aikuisopiskelijat myös kuvailivat elämäntilannettaan kuvaavia maa-

lauksia Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonkeruun avulla, jonka tuloksia verrat-

tiin kuva-analyysien tuloksiin. Tästä saatuja tuloksia on kuvattu taulukoissa 12 ja 13.  Näin pystyttiin 

vahvistamaan kuva-analyysistä saatuja tuloksia. Taulukossa 6 on kuvattu teoksien toteutusta. 

 

Taulukko 6.  Teoksien toteutus 

 

Kevätlukukauden alussa kahdeksan opiskelijaa toteutti elämäntilannettaan kuvaavat maalauk-

set maisemina. Yksi opiskelijoista kuvasi elämäntilannettaan symbolistisen abstraktion kautta ja 

yksi opiskelijoista kukka-asetelman avulla.  

 

Kevätlukukauden lopulla kuusi opiskelijoista toteutti teoksen kukka-asetelmana, joista kaksi oli 

kuvannut kukka-asetelmat interiööriin eli sisätilaan. Kolme opiskelijoista toteutti maalauksen mai-

semana ja yhdelle elämäntilanne näyttäytyi symbolistisen teoksen kautta.  

 

1. TEOKSIEN TOTEUTUS O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Maisema x  x x x x x x x  8 

Abstraktio, symbolistinen  x         1 

Kukka-asetelma          x 1 

2. TEOKSIEN TOTEUTUS O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Kukka-asetelma    x x x x  x x 6 

Maisema x  x     x   3 

Interiööri       x  x  2 

Symbolistinen  x         1 
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Havaittu muutos elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa näkyi niin, että kevätlukukauden 

alussa opiskelijat maalasivat pääasiassa maisemia (8 opiskelijaa) ja kevätlukukauden lopulla kukka-

asetelmia (6 opiskelijaa). Opiskelijoiden elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa korostui voi-

makkaasti vuodenaikojen merkitys. Kevätlukukauden alussa harrastettiin ulkoilua eri muodois-

saan ja kevätlukukauden lopulla ihasteltiin pääsiäskukkia, joita oli kasvatettu tai saatu lahjaksi, ja 

yleisesti ottaen odotettiin kasvun heräämistä.  Taulukossa 7 on kuvattu teoksien sisältöä. 

 

Taulukko 7.  Sisällöt 
1. SISÄLLÖT O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Talvi  x x  x  x x x x 7 

Elämäntilanne näyttäytyy matkana x x   x  x x x  6 

Korona-aika    x   x    x 3 

Kesä x     x     2 

Matkustelusta haaveilu x     x     2 

Kevät    x       1 

Elämäntilanne näyttäytyy kukkaan puhkeamisena          x 1 

Taideharrastuksen merkitys  x          1 

2. SISÄLLÖT O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Kevät x x  x x x x x x x 9 

Elämäntilanne näyttäytyy kukkaan puhkeamisena  x  x x x x  x x 7 

Kevään odotus     x  x  x  x 4 

Ukrainan sota  x  x   x     3 

Elämäntilanne näyttäytyy matkana x       x   2 

Taideharrastuksen merkitys         x  x 2 

Talvi   x        1 

 

Kevätlukukauden alussa elämäntilannetta kuvaavien maalausten sisältöjä tarkastelemalla, seit-

semän opiskelijaa maalasi teoksensa vuodenajaksi talven, kaksi kesän ja yksi opiskelijoista kevään. 

Elämäntilanne kuuden opiskelijan kohdalla näyttäytyi matkana. Kolmen opiskelijan teoksissa ko-

rostui korona-aika, kahdella opiskelijoista matkustelusta haaveilu ja yhdellä elämäntilanne näyt-

täytyi kukkaan puhkeamisena. Yhden opiskelijan työssä korostui taideharrastuksen merkitys. 

 

Kevätlukukauden lopulla elämäntilannetta kuvaavien maalausten sisältöjä tarkastelemalla yh-

deksän opiskelijaa maalasi teoksensa vuodenajaksi kevään ja yksi opiskelijoista talven. Seitsemälle 

opiskelijalle elämäntilanne näyttäytyi kukkaan puhkeamisena. Neljän opiskelijan teoksissa oli ku-

vattu kevään odotusta. Kolmen opiskelijan maalauksista välittyi Ukrainan sodan vaikutus elämän-

tilanteeseen. Kahdelle opiskelijalle elämäntilanne näyttäytyi matkana ja kahdella opiskelijoista tai-

deharrastuksen merkitys korostui.  

 

Havaittu muutos elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa näkyi niin, että vuodenaika ja yleinen 

maailmantilanne vaikuttivat voimakkaasti teoksien sisältöön. Kevätlukukauden alussa opiskelijat 
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maalasivat pääasiassa talviaiheisia maalauksia (7opiskelijaa) ja kevätlukukauden lopulla kevätai-

heisia maalauksia (9 opiskelijaa). Kevätlukukauden alussa teoksien sisällöistä välittyi korona-aika 

ja sen tuomat muutokset elämään (3 opiskelijaa) ja kevätlukukauden lopulla Ukrainan sodan mer-

kitys korostui (3 opiskelijaa). Kevätlukukauden alussa elämäntilanne näyttäytyi pääasiassa mat-

kana (6 opiskelijaa) ja matkustelusta haaveiluna (2 opiskelijaa), ja kevätlukukauden lopulla elämän-

tilanne näyttäytyi kukkaan puhkeamisena (7 opiskelijaa) ja kevään odotuksena (4 opiskelijaa). Tai-

deharrastuksen merkitys korostui kevätlukukauden alussa yhdellä opiskelijalla ja kevätlukukauden 

lopulla kahdella opiskelijalla. Taulukossa 8 on kuvattu teoksien tunnetilaa. 

 

Taulukko 8. Tunnetila 

1. TUNNETILA O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Valoa näkyy tulevassa, toiveikkuus   x x x  x x x  6 

Yksinäinen x  x     x x x 5 

Lämmin olotila x      x x   3 

Odottava x  x x       3 

Liukas, jäinen     x  x x   3 

Raskas     x  x x   3 

Elämänilo    x      x 2 

Itsensä kohtaaminen  x     x    2 

Monimutkainen  x         1 

Synkkä    x        1 

Uhkaava   x        1 

Suojautumisen tarve        x   1 

Tuulinen      x     1 

Utuinen         x  1 

Hankala  x         1 

2. TUNNETILA O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Aurinkoinen, valoisa   x   x x  x x x 6 

Valoa näkyy tulevassa, toiveikkuus x x  x  x     4 

Yksinäinen x      x x   3 

Synkkä  x  x        2 

Uhkaava x  x        2 

Odottava    x     x  2 

Raikas     x     x 2 

Monimutkainen  x         1 

Elämänilo    x       1 

Itsensä kohtaaminen  x         1 

Suojautumisen tarve        x   1 

Pelko   x        1 

Uskonon merkitys      x     1 

 

Kevätlukukauden alussa kuuden opiskelijan elämäntilannetta kuvaavien maalausten tunnetilana 

oli toiveikkuus ja valoa näkyi tulevassa. Viiden opiskelijan maalauksissa korostui yksinäisyyden 

tunne. Kolmen opiskelijan olotila oli lämmin, kolmen tunnetila oli odottava, kolmella opiskelijalla 

liukas ja jäinen ja kolmella myös raskas. Kahden teoksissa näkyi elämänilo ja kahden teoksissa it-

sensä kohtaaminen. Lisäksi yksittäisten opiskelijoiden tunnetiloina näyttäytyivät monimutkaisuus, 

synkkyys, uhkaavuus, suojautumisen tarve, tuulisuus, utuisuus ja hankaluus. 
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Kevätlukukauden lopulla elämäntilannetta kuvaavien maalausten tunnetila kuudella opiskelijalla 

oli aurinkoinen ja valoisa. Myös neljän opiskelijan maalauksista välittyi toiveikkuus ja valoa näkyi 

tulevassa. Kolmen opiskelijan teoksien tunnetila oli yksinäinen. Kahden opiskelijan teoksien tun-

nelmat olivat synkät ja uhkaavat, kahdella opiskelijalla odottavat, kahdella raskaat ja kahdella raik-

kaat. Lisäksi yksittäisten opiskelijoiden tunnetiloina näyttäytyivät monimutkaisuus, elämänilo, it-

sensä kohtaaminen, suojautumisen tarve, pelko ja uskonon merkitys 

 

Havaittu muutos elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa näkyi niin, että kevätlukukauden 

alussa tunnetila oli toiveikas (6 opiskelijaa), mutta kuitenkin yksinäinen (5 opiskelijaa). Kevätluku-

kauden lopulla tunnetila oli aurinkoinen ja valoisa (5 opiskelijaa) ja toiveikas (4 opiskelijaa). Yksinäi-

syys oli suhteessa kevätlukukauden alkuun vähentynyt (3 opiskelijaa), jota osaltaan varmasti selit-

tää pahimman korona-ajan hellittäminen. Taulukossa 9 on kuvattu teoksien sommittelua. 

 

Taulukko 9. Sommittelu 

 

Kevätlukukauden alussa kuuden opiskelijan elämäntilannetta kuvaavat maalaukset oli sommi-

teltu vaakaan lisäten rauhallisuutta ja neljän opiskelijan maalaukset oli sommiteltu pystyyn lisäten 

teoksiin dynamiikkaa ja voimakkuutta. Viiden opiskelijan teokset olivat alapainotteisia ja ilmavia, 

kahdella yläpainotteisia ja raskaita ja kahdella keskipainotteisia ja vakaita. Yhtä opiskelijaa lukuun 

ottamatta kaikilla opiskelijoilla oli teoksen sommitelmassa diagonaalilinjoja, lisäten teokseen näin 

jännitteisyyttä. 

 

Kevätlukukauden lopulla seitsemän opiskelijan elämäntilannetta kuvaavat maalaukset oli som-

miteltu vaakaan lisäten teokseen rauhallisuutta ja kolmen opiskelija maalaukset oli sommiteltu 

1. SOMMITTELU O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Diagonaalilinjat, jännitteisyys x x  x x x x x x x 9 

Vaakasommitelma, rauhallinen  x x x  x x   x 6 

Alapainotteinen, ilmava    x x x x  x  5 

Pystysommitelma, dynaaminen, voimakas x  x     x x  4 

Yläpainotteinen/raskas x  x        2 

Keskipainotteinen, vakaa  x        x 2 

2. SOMMITTELU O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Diagonaalilinjat, jännitteisyys x x x x  x x x x x 9 

Vaakasommitelma, rauhallinen x x x x x  x x   7 

Keskipainotteinen, vakaa    x x  x x  x 5 

Pystysommitelma, dynaaminen, voimakas      x   x x 3 

Yläpainotteinen, raskas  x x        2 

Alapainotteinensa, ilmava x        x  2 
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pystyyn lisäten teokseen dynamiikkaa ja voimakkuutta. Puolella opiskelijoista sommittelu oli kes-

kipainotteinen ja vakaa, kahdella opiskelijoista alapainotteinen ja ilmava ja kahdella yläpainottei-

nen ja raskas. Yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikilla opiskelijoilla oli teoksen sommitelmassa 

diagonaalilinjoja lisäten teokseen näin jännitteisyyttä.  

 

Havaittu muutos elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa näkyi niin, että vaakasommitelman 

teki kevätlukukauden alussa suurin osa (6 opiskelijaa), lisäten rauhallisuutta. Kevätlukukauden lo-

pulla vaakasommitelman teki useampi opiskelija (7 opiskelijaa). Keskipainotteisen ja vakaan som-

mitelman teki kevätlukukauden alussa vain muutama (2 opiskelijaa), mutta kevätlukukauden lo-

pulla sen toteutti puolet opiskelijoista (5 opiskelijaa). Diagonaalilinjojen käyttö kuvapinnan jännit-

teisyyden lisääjänä pysyi samana (9 opiskelijaa).  Taulukossa 10 on kuvattu teoksien värejä.  

 

Taulukko 10. Värit 

 

Kevätlukukauden alussa kuuden opiskelijan elämäntilannetta kuvaavien maalauksien värimaa-

ilma oli melko neutraali, ei värikäs eikä harmaa. Kahden opiskelijan teokset olivat värikkäitä ja kah-

della harmaita.  

 

Kevätlukukauden lopulla neljän opiskelijan elämäntilannetta kuvaavien maalauksien värimaa-

ilma oli värikäs, neljällä melko neutraali ja kahdella harmaa.  

 

Havaittu muutos elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa näkyi niin, että kevätlukukauden 

alussa elämäntilanne näyttäytyi värikkäänä vain parille opiskelijalle (2 opiskelijaa), kun kevätluku-

kauden lopulla teokset olivat värikkäämpiä lähes puolella opiskelijoista (4 opiskelijaa). Taulukossa 

11 peilataan elämäntilannetta kuvaavia maalauksia suhteessa Allardtin hyvinvointiteorian kolmija-

koon.  

 

 

 

 

1. VÄRIT O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Neutraali, värikkään ja harmaan väliltä  x  x x x x x   6 

Värikäs x         x 2 

Harmaa   x      x  2 

2. VÄRIT O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Värikäs     x  x x  x 4 

Neutraali, värikkään ja harmaan väliltä  x  x  x   x  4 

Harmaa x  x        2 
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Taulukko 11. Allardtin hyvinvointiteoria ja elämäntilannetta kuvaavat maalaukset 

1. ERIK ALLARDTIN HYVINVOINTITEORIA O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Having: elintaso, työ, terveys  x   x x x x x x x 8 

Being: mielekäs tekeminen x  x  x  x x x x 7 

Loving: perheyhteisyys, ystävyyssuhteet x   x x      3 

2. ERIK ALLARDTIN HYVINVOINTITEORIA O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Having: elintaso, työ, terveys  x x  x x x x x x x 9 

Being: mielekäs tekeminen x  x x   x x x  x 7 

Loving: perheyhteisyys, ystävyyssuhteet    x x    x  3 

 

Kevätlukukauden alun elämäntilannetta kuvaavia maalauksia peilattiin Allardtin hyvinvointiteo-

riaan. Kevätlukukauden alussa Allardtin hyvinvoinnin kolmijaon having-ulottuvuus (elintaso, työ 

terveys) näyttäytyivät kahdeksan opiskelijan kohdalla toteutuvan. Being-ulottuvuus (mielekäs te-

keminen) ilmeni seitsemällä opiskelijalla. Loving-ulottuvuus (perheyhteisyys, ystävyyssuhteet näyt-

täytyivät toteutuvan kolmella opiskelijalla.  

 

Kevätlukukauden lopun elämäntilannetta kuvaavia maalauksia peilattiin Allardtin hyvinvointiteo-

riaan. Kevätlukukauden alussa Allardtin hyvinvoinnin kolmijaon having-ulottuvuus (elintaso, työ 

terveys) näyttäytyivät yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikilla toteutuvan. Being-ulottuvuus (mie-

lekäs tekeminen) ilmeni seitsemällä opiskelijalla. Loving-ulottuvuus (perheyhteisyys, ystävyyssuh-

teet) näyttäytyi toteutuvan kolmella opiskelijalla. 

 

Havaittu muutos elämäntilannetta kuvaavissa maalauksissa näkyi niin, että having-ulottuvuus 

(elintaso, työ terveys) näyttäytyivät kevätlukukaudella toteutuvan kahta opiskelijaa lukuun otta-

matta ( 8 opiskelijaa) ja kevätlukukauden lopulla se toteutui yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta (9 

opiskelijaa). Being-ulottuvuus (mielekäs tekeminen) pysyi myös samana (7 opiskelijaa). Loving-ulot-

tuvuus (perheyhteisyys, ystävyyssuhteet) näyttäytyi pysyneen samana (3 opiskelijaa) kevätlukukau-

den alussa ja lopussa.  

 

Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonkeruun  avulla vahvistettiin kuva-analyy-

sien tuloksia ja saatiin tietoa siitä, miten muutos elämäntilanteessa näyttäytyi opiskelijan omin sa-

noin teoksiaan tarkastelemalla. Opiskelijat kuvailivat, mitä eroa he näkevät kahdessa elämäntilan-

netta kuvaavassa maalauksessaan ja pohtivat, mistä se voisi mahdollisesti johtua. Liitteessä 5 on 

teemoiteltu taulukkoon 1 elämäntilannetta kuvaavien maalausten sisältöä seuraavasti: maalaus 1 

kuvailu, maalaus 2 kuvailu, maalaus 1 ja 2 eroavaisuudet ja mistä se kertoo sekä tapahtunut muu-

tos elämäntilanteessa. Teemoittelun tulokset on kvantifioitu taulukkoon 12. 
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Taulukko 12. Elämäntilannemaalauksissa havaittu muutos Stimulated recall -menetelmää muis-

tuttavan aineistonkeruun avulla kuvailtuina 
Muutos elämäntilanteessa, opiskelijoiden ku-

vaus 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Kokee hyvinvointinsa menneen parempaan 

suuntaan 

x x  x x x x x x x 9 

Mielekäs tekeminen korostuu x  x x x  x x x x 8 

Taiteellisen työskentelyn merkitys korostuu x   x x  x x x x 7 

Vuodenaikojen merkitys korostuu    x x x x x x x 7 

Kevät luo hyvinvointia      x   x x 3 

Sosiaaliset suhteet    x x      2 

Koronan ja Ukrainan sodan vaikutus   x   x     2 

Kokee vointinsa huonontuneen    x        1 

Kokee itsensä valoisaksi luonteeksi    x       1 

Iloinen ja myönteinen mieli     x      1 

Värien merkitys          x 1 

Eläkkeelle jäämisen vapaus x          1 

Suunnan löytäminen  x         1 

Sosiaalisista suhteista haaveilu      x     1 

 

Elämäntilannetta kuvaavien maalausten Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonke-

ruun tuloksista nousi esiin, että yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki kokivat elämäntilanteensa 

muuttuneen hieman paremmaksi kevätlukukauden loppupuolella verrattuna kevätlukukauden al-

kuun. Tähän vaikuttivat kevään lähestyminen synkän talven jälkeen ja korona-ajan pahimman vai-

heen hellittäminen. Muutosta huonompaan suuntaan yhden opiskelijan kohdalla oli lisännyt ko-

rona-aika ja valloillaan oleva Ukrainan sota. Hyvinvoinnille olennaiseksi seikaksi näyttäytyi miele-

käs tekeminen, joka korostui kahdeksan opiskelijan kuvailuissa. Seitsemän opiskelijan elämänti-

lanteessa korostui vahvasti vuodenaikojen merkitys. He kuvasivat hyvinvoinnissa tapahtunutta 

muutosta vuodenaikojen vaihtelun kautta ja kolme heistä korosti erityisesti kevään ja kevään odo-

tuksen ja luonnon heräämisen lisäävän hyvinvointia. Seitsemän opiskelijan kohdalla korostui voi-

makkaasti taiteellisen työskentelyn merkitys. Osa opiskelijoista suhtautui teoksiinsa hieman kriitti-

sesti ja osa koki kehittyneensä akvarellimaalauksessa. Kevätlukukauden lopulla tehtyjä maalauksia 

kuvailtiin otteeltaan rennommiksi kuin kevätlukukauden alussa tehtyjä. Yksi opiskelijoista kuvasi 

itseään yleensäkin valoisaksi luonteeksi ja toinen opiskelijoista korosti teoksissaan olevan iloinen 

ja myönteinen mieli. Yksi opiskelijoista painotti myös värien merkitystä. Kevään teos oli värik-

käämpi. Sosiaalisten suhteiden merkitys hyvinvoinnille näyttäytyi tärkeänä kahden opiskelijan koh-

dalla. Yksi opiskelijoista haaveili sosiaalisista suhteista ja siitä, että elämä taas normalisoituisi ja 

korona-aika olisi takana päin. Elämäntilanteen muutos näyttäytyi yksitäisten opiskelijoiden koh-

dalla myös eläkkeelle jäämisen vapautena ja suunnan löytämisenä pitkän sairastelun jälkeen. 
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Elämäntilannetta kuvaavien maalausten Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonke-

ruun tuloksia verrattiin myös tuloksia Allardtin hyvinvointiteoriaan ja kuva-analyysien tuloksiin, jota 

on kuvattu taulukossa 13. 

 

Taulukko 13. Elämäntilannetta kuvaavien maalausten Stimulated recall -menetelmää muistutta-

van aineistonkeruun tulokset verrattuna Allardtin hyvinvointiteoriaan ja kuva-analyysien tuloksiin 
1. ERIK ALLARDTIN HYVINVOINTITEORIA 

kuva-analyysi 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Having: elintaso, työ, terveys  x   x x x x x x x 8 

Being: mielekäs tekeminen x  x  x  x x x x 7 

Loving: perheyhteisyys, ystävyyssuhteet x   x x      3 

2. ERIK ALLARDTIN HYVINVOINTITEORIA 

kuva-analyysi 

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Having: elintaso, työ, terveys  x x  x x x x x x x 9 

Being: mielekäs tekeminen x  x x   x x x  x 7 

Loving: perheyhteisyys, ystävyyssuhteet    x x    x  3 

1. ERIK ALLARDTIN HYVINVOINTITEORIA 

Stimulated recall-menetelmää muistuttava ai-

neiston keruu  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Having: elintaso, työ, terveys  x   x x  x x  x 6 

Being: mielekäs tekeminen x   x x  x x  x 6 

Loving: perheyhteisyys, ystävyyssuhteet    x x      2 

2. ERIK ALLARDTIN HYVINVOINTITEORIA 

Stimulated recall-menetelmää muistuttava ai-

neiston keruu  

O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 f 

Having: elintaso, työ, terveys  x x  x x x x x x x 9 

Being: mielekäs tekeminen x  x x x  x x x x 8 

Loving: perheyhteisyys, ystävyyssuhteet    x x      2 

  

Kevätlukukauden alun elämäntilannetta kuvaavien maalauksien Stimulated recall -menetelmää 

muistuttavan aineistonkeruun tuloksia peilattiin suhteessa Allardtin hyvinvointiteoriaan ja kuva-

analyysien tuloksiin. Kevätlukukauden alussa Allardtin hyvinvoinnin kolmijaon having-ulottuvuus 

(elintaso, työ terveys) näyttäytyivät kuuden opiskelijan (kuva-analyysi 8 opiskelijaa) kohdalla toteu-

tuvan. Being-ulottuvuus (mielekäs tekeminen) ilmeni kuudella opiskelijalla (kuva-analyysi 7 opiske-

lijaa). Loving-ulottuvuus (perheyhteisyys, ystävyyssuhteet) näyttäytyivät toteutuvan kahdella opis-

kelijalla (kuva-analyysi 3 opiskelijaa).  

 

Kevätlukukauden lopun elämäntilannetta kuvaavien maalauksien Stimulated recall -menetel-

mää muistuttavan aineistonkeruun tuloksia peilattiin suhteessa Erik Allardtin hyvinvointiteoriaan. 

Kevätlukukauden alussa Allardtin hyvinvoinnin kolmijaon having-ulottuvuus (elintaso, työ terveys) 

näyttäytyivät yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikilla toteutuvan (kuva-analyysi myös 9 opiskeli-

jaa). Being-ulottuvuus (mielekäs tekeminen) ilmeni kahdeksalla opiskelijalla (kuva-analyysi 7 opis-

kelijaa). Loving-ulottuvuus (perheyhteisyys, ystävyyssuhteet) näyttäytyi toteutuvan kahdella opis-

kelijalla (kuva-analyysi 3 opiskelijaa) 
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Kevätlukukauden alun elämäntilannetta kuvaavien maalausten Stimulated recall -menetelmää 

muistuttavan aineistonkeruun tulokset vahvistivat kuva-analyysin tuloksia, mutta osoittivat kuiten-

kin hyvin pienen muutoksen tuloksiin. Having-ulottovuus oli vähentynyt (2 opiskelijaa). Loving-ulot-

tuvuus oli pienentynyt (1 opiskelija) ja Being-ulottuvuus oli lisääntynyt (1opiskelija) verrattuna ke-

vään loppupuolen tuloksiin.   

 

Havaittu muutos kuva-analyysien tuloksissa verrattuna Stimulated recall -menetelmää 

muistuttavan aineistonkeruun tuloksiin näkyi niin, että  elämäntilannetta kuvaavien maalaus-

ten Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonkeruun tulokset vahvistivat kuva-analyy-

sin tuloksia siitä, että opiskelijoiden elämäntilanne oli mennyt kevätlukukauden alusta kevätluku-

kauden loppua kohden parempaan suuntaan. Stimulated recall -menetelmää muistuttava aineis-

tonkeruu osoitti kuitenkin pienen muutoksen kuva-analyysien tuloksiin. Having-ulottovuus näyt-

täytyy samana (9 opiskelijaa). Being-ulottuvuus oli lisääntynyt (1opiskelija) ja Loving-ulottuvuus oli 

pienentynyt (1opiskelija) verrattuna kevään loppupuolen tuloksiin. Yksi opiskelijoista (O3) koki, että 

elämäntilannetta koronan lisäksi oli heikentänyt Ukrainan sota ja sodan aiheuttama pelko. Tilanne 

hänen kohdallaan oli mennyt huonompaan. Opiskelijoiden (O6 ja O9) Having-ulottuvuus ei näyt-

täytynyt toteutuvan kevätlukukauden alussa, sillä opiskelijat kuvailivat koronan voimakasta vaiku-

tusta yleiseen hyvinvointiin. Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonkeruun tulokset 

vahvistivat kuva-analyysien tuloksia: vahva vuodenaikojen merkityksen korostuminen, elämänti-

lanteessa tapahtunut hienoinen parempaan suuntaan meneminen ja mielekäs tekeminen koros-

tuivat myös opiskelijoiden kuvailuissa. Kun puhuttiin suoraan teoksista, korostui taiteellisen työs-

kentelyn merkitys paljon voimakkaammin, kuin pelkästään kuva-analyysien pohjalta. Korona-ajan 

vaikutus puolestaan näyttäytyi opiskelijoiden kuvailemana voimakkaammin Loving-ulottuvuu-

dessa kuin kuva-analyyseissa. Korona-aika selittää osaltaan perheyhteisyyden ja ystävyyssuhtei-

den vähäisen määrän. 

6.3 Kuvataidekurssin vaikutukset aikuisopiskelijoiden elämään 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli, millaisena aikuisopiskelijat kokevat kansalaisopiston kuvataide-

kasvatuksen merkityksen omassa elämässään. Teemahaastattelujen vastauksia peilataan  Deweyn 

(1859–1942) kokemusfilosofiaan tarkastellen hänen näkemyksiään suhteessa oppimiseen ja opet-
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tamiseen ja taiteeseen ja esteettisyyteen. Deweyn kokemusfilosofian ytimenä on yksilön ja ympä-

ristön vuorovaikutus. Tuloksia tarkastellaan myös Decin ja Ryanin (2008) itsemääräämisteoriaan ja 

Allardtin (1976) hyvinvoinnin kolmijakoon, johon on lisätty kulttuurihyvinvoinnin indikaattorit. 

 

Dewey uskoi käsiin, silmiin ja kehoon opettajina ja empiirisen koulutuksen lähteinä (Goldblatt 2006, 

25–26). Deweyn käsitys oppimisesta liittyy yleisesti ajatukseen tekemisestä ja aktiivisesta oppimi-

sesta (English 2016, 1049). Kuvataidekasvatus koettiin opiskelijoiden mukaan kiireettömäksi ja tär-

keänä pidettiin rauhoittumista ja omaa aikaa työskentelyn parissa. Käsillä tekemisen kuvailtiin 

tuottavan tyytyväisyyttä, iloa ja mielihyvää. Deweyn näkemyksessä taiteellinen luomistyö etenee 

teoksen ainesten työstämisen ja taiteilijasta heräävien kokemusten ja mielikuvien toisiaan täyden-

tävänä vuorovaikutuksena. Taiteilijalla oleva tunne ilmaisee erityistä suhdetta ympäristöönsä, tie-

tynlaista tapaa kokea maailma, ja taideteoksen tekoprosessi kaikkinensa näyttäytyy eheyttävänä 

tunnekokemuksena. (Alhanen 2013, 184–185.)   

 

Lähes kaikki opiskelijat mainitsivat tärkeimmiksi asioiksi taideopinnoissa käsillä tekemisen 

ilon, itsensä toteuttamisen ja oman ajattelun näkyväksi tekemisen: 

 

Et mä saan tehdä sellaista et mä toteutan itseäni. Että, mä todella tota, mä tota voin luoda 

jotain uutta tai, tai tehdä kuvaa, joka on niinku jostain musta tullu.  Jotain, joka ei ole ehkä 

jonkun kopio, vaan joka on ihan semmoista mun omaa ajattelua, että sit se tulee näkyväks. , 

se tuottaa semmoista tilaa ja sellaista tyytyväisyyttä että, pystyy niinku kuvaamaan jotain 

asiaa. (O10) 

 

No varmaan just se, kun on aina halunnu niinku ite tehä jotain, tuottaa, tuottaa jotain olkoon 

se sitten vaikka ommella tai savesta tehä tai jotain käsillä tekemistä. Se luominen ja itsensä 

niinkun toteuttaminen. (O9) 

 

 

Deweyn  mukaan niinä hetkinä, jolloin maailma uhmaa odotuksiamme ja kohtaamme "sokean pis-

teen", alkaa oppiminen. Dewey kuvailee tätä oppimisen alkua kohtaamiseksi jonkin odottamatto-

man kanssa, joka vie meidät epäilyksen, epävarmuuden tai sekaannuksen tilaan, jolloin kysymme 

itseltämme: Mitä tapahtui tai mikä meni vikaan? Tällainen pohtimaan pysähtyminen syntyy koh-

taamisestamme erilaisuuden ja toiseuden kanssa silloin, kun kohtaamme jotain uutta ja tuntema-

tonta,  ehkäpä yllättävää. (English 2016, 1049.) Tärkeänä kuvataideopinnoissa pidettiin yllätykselli-

syyttä ja sitä, että ei jää jälkeen muista. Kuvataideharrastuksensa juuri aloittaneilla opiskelijoilla 

erilaisten tekniikoiden kokeileminen näyttäytyi tärkeänä asiana taideopinnoissa. Yli puolet opiske-

lijoista korosti, että taideopinnoissa tärkeätä on uuden oppiminen ja erityisesti itsensä kehittämi-

nen: 
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Yrittää kehittyä eteenpäin ja hakea erittäin vaikeita haasteita. Esimerkiksi muotokuvan maa-

laaminen on semmoinen. Se on mulle sellainen haaste ja vaikka mä oon nyt tehnyt jo aika 

monta. Hienoa ja onnistunutta, epäonnistunutta, mutta niinku näit niitä tauluja. (O4) 

 

Sit on se, että siinä oppii. Vaikka vuosien myötä tullut välillä semmoisiakin tilanteita tai tuntuu 

että täs ei kehity mihinkään, pysähtyy, sitten taas jossain vaiheessa huomaat, sitä onkin pääs-

syt eteenpäin taas askeleen verran. Se on ehkä se mikä siinä niinku eniten pitää kiinni, että 

siinä on jonkinlainen kehittymisen mahdollisuus siinä taiteen tekemisessä tai siinä maalaa-

misessa. (O6) 

 

 

Dewey koki, että ilman mielikuvitusta ei tapahdu oppimista. Mielikuvitus on monimutkainen käsite, 

joka yhdistää menneisyyden, nykyisyyden ja ennakoidun tulevaisuuden, niin että toiminta voi ke-

hittyä mahdollisimman merkityksellisellä ja arvokkaalla tavalla. Rikkaan mielikuvituksen saavutta-

miseksi tarvitaan rikkaita kokemuksia, jotka on rakennettava opettavissa oppimisympäristöissä. 

(English 2016, 1054.)  

 

Kysyttäessä sitä, mitä hyötyä taideopinnoista on ollut opiskelijoille, jakautuivat vastaukset 

moniin eri hyötyihin. Kuvataideopintoja kuvailtiin mukavaksi harrastukseksi, itsensä kehittämiseksi 

kaikin puolin, sisäisenä pakkona tehdä, luovuuden lisääjänä, sen avulla pysyi pirteänä kaikin puolin, 

se toi haasteellisuutta elämään sekä mahdollisuuden rauhoittumiseen ja oman ajan ottamiseen. 

Yksi opiskelijoista kertoi, että taideopinnoista on ollut hänelle hyötyä elämänsä aikana opiskelupai-

kan saamisen, opiskelun, yhdistystoiminnan ja työnteon kannalta. Kolme opiskelijaa kertoi taide-

opinnoista olleen hyötyä työelämässä: 

 

Tehnyt sitä työkseen, elikkä tuota. [...] Näistä tunneista, näistä niin tuota on ollut kyllä siihen, 

siihen niinku apua. Ja tavallaan siihen luomisen, kun suunnittelet jotain tai jo aikaisemmin-

kin, kun on käynyt jotain kursseja ja on tullut jotain sommittelujuttuja ja muuta tämmöistä 

niin se on niinku tukenut aina sitä sitä omaa ammattia tai tekemistä. (O9) 

 

Mul on ollut töissä siitä hyötyä. [...] Meillä tota aloitettiin semmoinen, semmoinen uus taide-

muoto kuin kohtaamistaide [...] ja tota se on niinku Japanissa tunnettu nimellä clinical art [...] 

ja sitten siellä [...] on myöskin tämmöinen luovien toimintojen [...] koulutus, jossa sitten ku-

vataide on yhtenä erikoistumisena. (O10) 

 

Eli tuota aina niinku eri ikäkausina eri koulutusmuodoissa ja muuten on taideopinnot ollut 

mukana aika pitkään. […] Kun pääsin ylioppilaaksi, niin silloinhan miulla oli kolme mahdolli-

suutta mihin niinku pyrin jatko-opintoihin. Niin yksi oli tonne Lahteen tämmöiseen, missä 

valmistuu näitä rakennusarkkitehteja. Sitten oli Ateneumi, muotisuunnittelu oli varmaan jol-

lain tavalla ja sitten tonne polille. [...] Miehän olin sitä ennen ollu tuolla, mikä se oli se piirus-

tuskoulu [...] opissa niinku sitä ennen. [...] No sit mie tässä haluaisin tulla niinku taideyhdis-

tykseen. (O5) 
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Yksi opiskelijoista pohti, että taideopinnoista ei välttämättä ole ollut mitään varsinaista hyötyä hä-

nelle. Hän kuitenkin koki kuvataiteen viihdyttävänä harrastuksena:  

No ei siitä nyt varsinaisesti mitään muuta hyötyä oo ko, että seinille näyttää ilmestyvän tau-

luja (naurua).  Mut näin eläkeläisen elämässäni kyllä se on ennemminkin sitten tämmöistä 

harrastusta ja viihdykettä ja tällaista että en ole niinku sillä tavalla siihen paneutunut, että 

siitä siitä tuota olisi, olisi jotain konkreettista hyötyä. Eikä tarviikkaan minusta olla kylläkään. 

(O3) 

 

Bakken (2004, 7) mukaan kulttuuriin liittyviä merkityksellisiä hyvinvointi-indikaattoreita tarkastel-

lessa voidaan Allardtin hyvinvoinnin kolmijako nähdä niin, että Having-ulottuvuus pitää sisällään 

kulttuuriosaamista ja pääsyn kulttuuritiloihin. Yksi opiskelijoista piti tärkeänä seikkana kuvataide-

opinnoissa myös sitä, että on jokin rauhallinen paikka, jossa voi työskennellä: 

 

Tärkeintä on ehkä se, että on joku paikka missä voi niinku tehdä ja semmoinen tietty aika ja 

siin voi aika hyvin keskittyäkii, vaikka sitten on kuitenkii, tulee joskus teoriaa ja, ja sitten mi-

nua ei häiritse, jos toiset juttelee keskenään, ku voi kuitenkin tehdä niinku ite keskittyä siihen 

omaan työhönsä. (O6) 

 

 

Lopuksi kysyin opiskelijoilta, olisiko heillä jotakin, mitä he vielä haluaisivat kertoa. Kolme 

opiskelijoista kertoi toiveistaan opetuksen suhteen. Kuvataidetunneille toivottiin lisää yhteistyötä 

muiden kurssien kanssa. Korona-aikana ei tällaista yhteistyötä ole ollut mahdollista kuitenkaan to-

teuttaa. Aiempina vuosina olimme tehneet yhteistyötä muun muassa maalaamalla Karjalakuoron 

taustaesitykseen maalauksia ja kuvittaneet runokirjan kansainvälisessä yhteistyössä Stirlingin opis-

ton kanssa: 

 

Et mun mielestä tää on semmoista toimintaa ja sitten tavallaan, et siinhän voi myös kokeilla 

niinku sä oot tehnyt tai niinku täällä on tehty, että siihen tuodaan semmoisia uusia muotoja 

niinku tää oli tää kuorojuttu ja se oli niinku tosi mielenkiintoista, et tehdään yhdessä tai sitten 

teillähä olisi se joku runojuttu, jossa kansalaisopisto voi niinku tota sitten yhdistää näitä ryh-

miä tietyllä tavalla, että, että mä, mä pidän tätä erittäin hyvänä niinku, jos ja tota, niinku tai-

teen kautta hyvinvointia tuovana ihmisille. Tämmöstä tai tämmöinen järjestää tai tämmöi-

nen Suomen toiminta. (O10) 

 

Deweyn mukaan reflektiivinen ajattelu (reflective thinking) käsittelee suoraan kokemusten vastus-

tusta, hämmennystä ja katkoksia sekä yhdistää ne toimintaamme maailmassa. Mielikuvitus on vält-

tämätöntä esteettisille kokemuksille, sillä sen avulla kykenemme kohtaamaan asioita, jotka ovat 

uusia ja erilaisia, joita on vaikea ymmärtää, jotka ovat ristiriidassa uskomuksiemme kanssa, aiheut-

tavat epävarmuutta, herättävät pelkoa tai sulkevat meidät emotionaalisesti tavoilla, jotka estävät 

kykyämme oppia. (Englishin 2016, 1053–1054.) Yksi opiskelijoista toivoi, että ensi lukuvuonna ope-

teltaisiin lisää uusia tekniikoita kuvaten hämmennystä, jota uusien tekniikoiden oppiminen tuotti: 
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Mä tykkäsin siitä että käytiin kaikki, mie en tiiä et kuinka moni siitä nyt ilahtu tai tykkäs, mutta 

mahdollisimman paljon tekniikoita läpi, että mitä mahdollisuuksia on sielt aina, kaikki niinku 

ruokkii toisiansa jollain tavalla, et sit tietää että mitä sieltä, et ai vitsit tollainkin voi tehdä mitä 

ei oo niinku ikinä ajatellut tai sitten puupiirros, että kun me silloin tän rouvan kans, myö ei 

tajuttu että siltähän se näyttää, mutta ennen kun sitten pääsi sinne pään sisään, elikkä siinä 

näkee just sen että sitten kun me se hoksattiin, et vitsi mikä riemu. Et tästähän tulee tän 

näköne. Ku sitä pyöritti ja pyöritti tai ei ymmärretty, että tuleeko tästä niinku peilikuva tai 

mikä täst tulee. Että ihan oikein ollut hyvä juttu. (O1) 

 

Deweyn mukaan elintärkeää opetukselle on se, kuinka vaalimme mielikuvitusta, millä menetelmillä 

sen toteutamme ja mihin suuntiin sitä viemme. Ihmiset eivät koskaan päädy tiedon ja ymmärryk-

sen päätepisteeseen vaan aina on olemassa asioita, joita voi vielä oppia lisää. (English 2016, 1054) 

Tutkimuksissa on myös havaittu, että opettajien tukiessa autonomiaa, oppilaat olivat luontaisem-

min motivoituneita, uteliaita ja ottivat mieluummin itsenäisesti haasteita vastaan. Opiskelijoilla oli 

korkeampi itsetunto ja he tunsivat myös olevansa pätevämpiä koulutöissä. (Deci & Ryan 2008, 18). 

Yksi opiskelijoista kertoi toiveitaan kuvataideopetukselle. Hän piti tärkeänä, että opettaja on läsnä, 

kuuntelee ja opettaa oppilaat huomioon ottaen: 

 

Musta on hyvä, että että opettaja paitsi on läsnä niin myöskin ohjaa, ja tuota, ja sanoo vaikka 

ymmärrän sen että, että varmaan ohjaajalle, opettajalle ku ei tiedä miten ihmiset suhtautuu, 

että jos voit mennä sanomaan, että tee, teepäs toi silleen. Niin ottaako siit sitten joku nok-

kiinsa tai sanoo tai loukkaantuu tai rupeaa itkemään tai vastaavaa, mutta tuota, mut kuiten-

kin jotenkin niinku semmoinen se, se sellainen ohjaus on hyvä. […] Et voi mennä kysymään 

totta kai ja mielellään, sitten ohjataankin mutta, mutta että jotenkin semmoinen aktiivinen 

ote sinne pitäisi olla, sillä opettajalle myöskin. (O3) 

 

Kansalaisopiston perusideana on tarjota mahdollisuuksia elinikäiseen, itseohjattuun opiskeluun ja 

kansalaisosaamisen kehittämiseen sekä yhteiskunnan eheyden ja tasa-arvon tukemiseen. Kurssit 

ovat kaikille ihmisille avoimia iästä tai koulutustasosta riippumatta ja kurssimaksut on pyritty pitä-

mään niin alhaisina, että opiskelijan varallisuus ei myöskään ole este osallistumiselle. (Etelä-Karja-

lan kansalaisopisto 2021.) Kaksi opiskelijoista korosti kuvataidekasvatuksen tärkeyttä ja kansalais-

opiston merkitystä harrastuksen mahdollistajana. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että kurssit olivat 

kohtuuhintaisia, jotta kaikkien on mahdollista osallistua opetukseen. Opetuksen tärkeyttä lisäsi ko-

rona-aika ja opetus koettiin tasa-arvon periaatetta noudattavaksi: 

 

Tosi tarpeellisia ovat varmaan nää, jos nyt ajattelee, […] niin sitä ei aina ymmärrä kuin tär-

keitä ne on niille, niille maalareille tai niille, jotka sinne osallistuu, että sitä vaan niinku aatte-

lee, että no ne nyt tulee tänne ja ne jotain maalailee ja sit, mut et ne on tosi tärkeitä, että nyt 

sitten, ku on ite niinku siellä opiskelijan roolissa niin ja ni sit huomaa, että tää on tosi tärkeätä 

et näit on. Ja varmaan just tän koronan aikana ni varsinkin on niinku korostunut asia. (O9) 
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No mun mielestä silleen, tota kansalaisopistotoiminnassa ni tää taiteen tekeminen on tosi-

aan tärkeetä, että siinä niinku eläkeläiset ja sanotaan että muutkin semmoiset jotka ei voi 

hirveästi tota investoida johonkin pitkään niinku koulutukseen tai johonkin, niin voivat niinku 

ja jotka eivät ole ammattilaisia, niin he voi kuitenkin tuottaa erittäin korkeatasoista taidetta 

ja sama koskee niinku lapsiakin, että tavallaan tämmöinen niin kun tasa-arvoisuuden peri-

aate yhteiskunnassa toteutuu silloin kun kaikki voi tehdä sitä taidetta, eikä vaan sitten joku 

tietty eliitti tai jotkut joilla on. […] Mä pidän tätä erittäin hyvänä niinku, taiteen kautta hyvin-

vointia tuovana ihmisille. Tämmöstä järjestää tai tämmöinen Suomen toiminta. (O10) 

 

 

Taide kuuluu kaikille. Se toimii demokratian katalysaattorina kannustaen lukemattomiin ilmaisui-

hin ja tulkintoihin sekä systemaattiseen henkilökohtaisen pohdinnan ja muutoksen lähteeseen. 

Kaiken kaikkiaan taiteen avulla saavutetut yksilöiden henkilökohtaiset kokemukset mahdollistavat 

ymmärryksen jostakin suuremmasta kokemuksesta. Se on ymmärtämystä arvoista, keino saavut-

taa päämäärä, oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus, demokratia. (Goldblatt 2006, 18, 26.)  

6.4 Tulosten yhteenveto 

Haastatteluaineistoa kokonaisuudessaan tarkasteltiin Decin ja Ryanin (2008) itsemääräämisteori-

aan (Self Determination Theory), johon on yhdistetty Mannisen (2016, 7) kansalaisopiston tuotta-

mat hyödyt. Tarveteorioihin kuuluva SDT-Itsemääräämisteoria selittää aikuisopiskelijoiden opiske-

lukokemuksia, optimaalista toimintaa, terveyttä ja hyvinvointia edistäviä psykologisia prosesseja. 

Motivaatioteorian mukaan sisäinen, autonominen motivaatio syntyy psykologisten perustarpeiden 

pohjalta, joita ovat osaaminen (competence), autonomia (autonomy) ja kuuluminen (relatedness). 

(Deci & Ryan, 2000, 227, 266.)  Taulukossa 14 on kuvattu teemoittelua Decin ja Ryanin (2008) pe-

rustarpeiden mukaan. 

 

Taulukko 14. Haastatteluaineiston teemoittelu Decin ja Ryanin (2008) itsemääräämisteoriaan, 

johon on yhdistetty Mannisen (2016, 7) kansalaisopiston hyödyt 

OSAAMINEN (competence)  

Minä osaan! 

Vapaamuotoisuus ja pienet 

onnistumisen kokemukset 

AUTONOMIA (autonomy) 

Valitsin tämän itse! 

Omaehtoinen osallistuminen 

KUULUMINEN (relatedness)  

Olen osa ryhmää! 

Turvallinen rento ryhmä  

Menen kotiin ja mitä jos jos 

mulla on jotain mukana, niin 

on et jes, jes, jes pitää näyttää 

seuraavaksi mitäs mie oon tä-

nään tehnyt ja näin poispäin. 

Hyvä fiilis kyllä. (O2) 

 

Tärkeää että työt onnistuvat 

millo onnistuu ja tuota. […] 

Luottaa itteesä ja yrittää ja 

nauttii siitä, kun onnistuu. (O4) 

 

Oman ajan ottaminen, elikkä silloin ru-

peaa tekemään juuri sitä omaa, omaa 

hommaa eikä tarvitse miettiä lapsenlap-

sien hoitamisesta tai kotitöitä tai muuta. 

(O1) 

 

Toi rauhoittuminen itselleen niinku tie-

tää, että se on semmoinen, että saa aja-

tukset jostain muista asioista pois aika 

hyvin, että tota et, sitten on niinku just 

siinä hetkessä ja tekee sitä, niin se vaan 

tekee päälle hyvää. (O2) 

Se että meitä on täällä monta muuta, 

keskustellaan laijasta laitaa. Sitten tär-

keintä on se kahvihetki siinä semmoi-

nen. Miusta se on semmoinen jotenkin 

se rentouttaa ja sitten täytyy sanoa, että 

tässä meidän ryhmässä, niin tässä on 

kyllä ollu hyvin semmonen yhteishengel-

linen. Kurssikaverin kanssa ollaan vähän 

niin kuin samanoloisia. (O4) 
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Tulokset vahvistivat Decin ja Ryanin (2008)  itsemääräämisteoriaa ja Mannisen (2016, 7) kan-

salaisopiston tuottamia hyötyjä, sillä ryhmän merkitys, vuorovaikutus muiden opiskelijoiden 

kanssa ja tunne kuulumisesta yhteisöön, kuvataideryhmään, jossa on saman henkisiä ihmisiä, ko-

ettiin erittäin tärkeiksi hyvinvoinnille. Kaikki opiskelijat odottivat innolla tunteja ja osallistuivat va-

paaehtoisesti kuvataidekurssille, jonka kokivat itselleen erittäin mieluisaksi harrastukseksi. Tär-

keinä näyttäytyivät pienet onnistumisen kokemukset, omaehtoinen opiskelu ja turvallinen, keskus-

televa sekä rento ryhmä. Opiskelun luoma aikastruktuuri näyttäytyi myös oman elämän hallintana 

ja autonomiana. Taiteellinen harrastuneisuus näyttäytyi itsesäädeltynä pitäen sisällään sisäisen 

motivaation käsitteen. 

 

Haastatteluaineistoa kokonaisuudessaan tarkasteltiin myös Allardtin (1976) hyvinvointiteorian ha-

ving, loving ja being -hyvinvoinnin kolmijaon ulottuvuuksiin, joihin on lisätty Bakken (2004) ja Bar-

dyn (2013) kulttuurihyvinvointi-indikaattorit. Bakken (2004, 7) mukaan kulttuuriin liittyviä merkityk-

sellisiä hyvinvointi-indikaattoreita tarkastellessa voidaan Allardtin hyvinvoinnin kolmijako nähdä 

niin, että kun Loving viittaa aineellisiin resursseihin, se viittaa ihmissuhteisiin, kun taas Being tar-

koittaa henkilökohtaista tyydytystä ja kykyä käyttää luovia ja älyllisiä mahdollisuuksia. Having-ulot-

tuvuus voidaan nähdä kulttuuriosaamisena ja pääsynä kulttuuritiloihin. Loving-ulottuvuuteen kuu-

luvat mahdollisuudet osallistua kulttuuriin liittyville areenoille ja verkostoille. Being-ulottuvuus si-

sältää taiteilijoiden tunteen tulla tunnustetuksi ja arvostetuksi ja sen, että ihmiset ovat tyytyväisiä 

Sit on se, että siinä oppii […] 

eniten pitää kiinni, että siinä on 

jonkinlainen kehittymisen 

mahdollisuus siinä taiteen te-

kemisessä tai siinä maalaami-

sessa. (O6) 

 

Et mie osaisin jotain tehhä. 

Niinku siitä tulis semmoinen 

tyydyttävä ainakin. (O7) 

 

No jos se työ on onnistunut, 

niin silloin on oikein mukavat 

tuntemukset. (O8) 

 

Joskus kun onnistuu ja tietää et 

sen itsekin, että on onnistunu, 

niin siitä tulee juuri se semmoi-

nen ilo ja semmoinen niinku, 

myös sellainen tietty hämmäs-

tys, et teinks mä tän ite. (O10) 

 

 

Ihan positiivisella mielellä tulen ihan joka 

tunnille, että ettei ole yhtään vastentah-

toista, koska siinä tapauksessa ei tulisi-

kaan. (O3) 

 

Pitkään olin haaveillu siitä, mut kun kyn-

nys on ollu niin täällä jossain (näyttää 

käsillään kattoa). Et sitten, ku mie pääsin 

eläkkeelle niin miulla on jotain. […] Kyllä 

on tuottanut hyvinvointia. En mie muu-

ten täällä käiskään. (O4) 

 

Jos ei olisi niin semmoinen myönteinen 

mukava kokemus niin tuskinpa mie siel 

olisin. (O5) 

 

Et haluu niinku tota olla siinä ryhmässä 

ja tehdä ite. (O10) 

 

Myös se, että tapaa ihmisiä ja on ihan 

kiva, kun on joku kuitenkin tuttu po-

rukka niin silläkin on oma merkitys, että 

se on ihan kiva juttu. (O5) 

 

Et pääsee lähtemään ryhmään ja maa-

laamaan. (O6) 

 

Voi sanoa, että se varmaan just se po-

rukka tavallaan mihin kuuluu ja minkä 

kanssa on sitten saanut vähän aikaa olla 

vaik nyt ei paljon kenenkään kanssa ees 

juttelis, vaikka tekisi vähän sitä omaansa 

niin tuota, varmaan siitä jää sellainen 

ihan, ihan hyvä mieli yleensä. (O9) 

 

Ja sitten musta on kiva tavata tätä ryh-

mää, että kun on ja mäkin asun yksin 

eläkeläinen niin täällä on niin saman-

henkisiä ihmisiä ja niinku semmoisia 

mukavia, mukavia tota karjalaisia, puhe-

liaita ja, ja luovia ja luotettavia ja luon-

nollisia ihmisiä, et siis musta on tosi kiva 

tulla tähän ryhmään. (O10) 
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kulttuuritoimintaansa. Bardyn (2013, 68) mukaan maailmaan orientoituminen (being) käsittää osal-

listumisen omaa ja yhteistä elämää koskeviin toimiin ja päätöksiin sekä mahdollisuudet vapaa-ajan 

tekemiseen (doing).  Allardtin (1976, 21–23) hyvinvointiteoria pohjautuu tarvetarkasteluun. Hyvin-

vointi näyttäytyy tilana, jossa ihmisillä on mahdollisuus saada keskeiset tarpeensa tyydytetyksi. Hy-

vinvoinnin kolmijaon perustarpeet toimivat motiivina ja tarpeiden täyttyminen ohjaa ihmisiä toi-

mimaan ja saavuttamaan tarkoitusperänsä. Taulukossa 15 on kuvattu haastatteluaineiston tee-

moittelua Allardtin hyvinvoinnin kolmijakoon, johon on yhdistetty kulttuurihyvinvointi-indikaatto-

rit. 

 

Taulukko 15. Haastatteluaineiston teemoittelu Allardtin hyvinvoinnin kolmijakoon, johon on yhdis-

tetty kulttuurihyvinti-indikaattorit (Allardt 1975; Bakke 2004, 7; Bardy 2013, 68; Uusitalo & Simpura 

2020, 58) 
HAVING 

Kulttuuriosaaminen  
 

Pääsy kulttuuritiloihin 

 LOVING 

Ihmissuhteet/ yhteisyyssuhteet 
 

Mahdollisuudet osallistua kulttuu-

riin liittyville areenoille ja verkos-

toille 

 BEING/DOING 

Osallistuminen tekeminen 
 

Tyydytys ja kyky käyttää luovia ja älylli-

siä mahdollisuuksia, tunne tulla tun-

nustetuksi ja arvostetuksi, tyytyväisyys 

kulttuuritoimintaan 

Niin just se, oman ajan ottaminen, 

se rauhoittuminen. (O1) 

 

Siis jokainen on hyvä itse itsellään, 

itsenään ettei tartte hakea niinku 

semmoista hirveää taitavaa tai ete-

vää. (O3) 

 

Pääsee tänne ihmisten ilmoille 

harrastukseen. (O4) 

 

On ilman muuta ja siis sillä tavalla 

et miehän oon monta vuotta käy-

nyt. (O5) 

 

Tärkeintä on ehkä se, että on joku 

paikka missä voi niinku tehdä ja 

semmoinen tietty aika ja siin voi 

aika hyvin keskittyäkii. (O6) 

 

Tavallaan varmaan sekin, että sit-

ten joku kattoo, että mitä sie teet, 

että se hyväksytään tavallaan ja, 

että ja ei kukaan oikeastaan tuu 

sanoo, et voi plääh, plääh, (Nau-

rua) että ootpas huono tai jotain, 

että sitä niinku kelpaa siihen sak-

kiin ja tulee hyväksytyksi ja täm-

möistä. (O9) 

Se on niinku se, se on semmoinen so-

siaalinen tapahtuma pitkälti. Miulle se 

ei ehkä niinkään ole […] on se, joo, on 

se nyt ehkä semmoinen, että kyllä 

tässä korona-aikana huomasi. (O3) 

 

Pääsee tänne ihmisten ilmoille harras-

tukseen. (O4) 

 

Myös se, että tapaa ihmisiä ja on ihan 

kiva, kun on joku kuitenkin tuttu po-

rukka niin silläkin on oma merkitys, 

että se on ihan kiva juttu. (O5) 

 

On se joku paikka ja joku ryhmä mihi 

mennä ja jossa tehdä semmoista asiaa 

mistä pitää. (O6) 

 

No koko se miljöö eli ne kaverit, joihin 

nyt on aika huonosti tutustunut, mut 

kuiteskii ja se yleinen ilmapiiri sehän 

on myönteinen kaikin puolin. (O8) 

 

No varmaan nyt tässä pitää mennä sii-

hen just, että kun siellä on niitä muita-

kin ihmisiä ja saa sitä, vähän tätä sa-

manlaisia mummoja siellä maalaa-

massa ja kuuntelee ja katselee niitten 

töitä ja juttuja. (O9) 

Mie tykkään siitä et, tota just pääse kokei-

lemaan ja pääsee niinku tavallaan teke-

mään silleen, että sitten kun rupeaa teke-

mään niin sitten on ihan siinä niinku muu-

tama, tunti menee ihan ohi menneen ja 

niinku […] että saa siihen rauhoituttua 

ihan eri tavalla, kun melkein missään 

muussa. (O2) 

 

Mielenkiintoisia kokemuksia sitten katsoa, 

että vieläkö sitä löytyy jonkinnäköistä ky-

kyä ja taitoa. (O3) 

 

Et innostunu ja tehnyt minkä on tehnyt. 

(O5) 

 

Se että kun näkee että edistyy jollain lailla 

niinku itekkii ja se ei niiku pysähdy paikoil-

leen oma tekeminen. (O6) 

 

Tota, ja sitten ku saa myöskin tulostakin 

aikaiseksi. (O8) 

 

Joskus kun onnistuu ja tietää et sen itse-

kin, että on onnistunu, niin siitä tulee juuri 

se semmoinen ilo ja semmoinen niinku, 

myös sellainen tietty hämmästys, et teinks 

mä tän ite. (O10) 
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Tulokset vahvistivat Allardtin hyvinvoinnin kolmijakoa, johon on yhdistetty kulttuurihyvin-

vointi-indikaattorit (Allardt 1975; Bakke 2004, 7; Bardy 2013, 68; Uusitalo & Simpura 2020, 58). Opis-

kelijoiden hyvinvoinnille tärkeinä näyttäytyivät mahdollisuus päästä kulttuuritiloihin, mahdollisuu-

det osallistua kulttuuriin liittyville areenoille ja tyydytys ja kyky käyttää luovia ja älyllisiä mahdolli-

suuksia, tunne tulla tunnustetuksi ja arvostetuksi sekä tyytyväisyys kulttuuritoimintaan. Opiskelija 

(O6) kuvaa kulttuurihyvinvointia kuvataidekurssin osalta seuraavasti: ” On se joku paikka ja joku 

ryhmä mihi mennä ja jossa tehdä semmoista asiaa mistä pitää. ” 

 

Opiskelijoiden vastauksista välittyi myös Deweyn (1859–1942) kokemusfilosofian näkemyk-

siä tekemällä oppimisesta ja taiteen kokemisesta. Kuvataidekurssilla oppiminen tapahtuu kokeilun 

ja harjoituksen kautta (Learning trough experimentation and practice). Koulutus näyttäytyy teke-

mällä oppimisena (learning by doing). Käsillä tekemisen kuvailtiin tuottavan tyytyväisyyttä, iloa ja 

mielihyvää. Hyvinvointivaikutukset näyttäytyivät uuden oppimisena ja käsillä tekemisen tärkey-

tenä. Reflektiivinen ajattelu (reflective thinking) joka käsittelee suoraan kokemusten vastustusta, 

hämmennystä ja katkoksia sekä yhdistää ne toimintaamme maailmassa, välittyi opiskelijoiden vas-

tauksista. Deweyn ideologiat ovat läsnä paikkaperusteisessa koulutuksessa (Place-Based Educa-

tion), ja oppimistoiminnan pitäisi olla aitoa ja pyrkiä laajentamaan oppimista myös koulun seinien 

ulkopuolelle. Osa koki kuvataidetunnit opin imemiseksi, joista saatiin sykkeitä tai luovuuspiikkejä 

itsenäiseen työskentelyyn. Suurin osa opiskelijoista kertoi maalaavansa myös itsenäisesti kotona 

ja osalla oli siihen tarkoitukseen myös omat työhuoneet. Opiskelijat kuvailivat myös yltymisen kal-

taista tunnetilaa, jossa luomiseen käytettävien ainesten työstäminen tapahtuu taiteilijan omien ko-

kemustensa avulla, jossa taiteellinen luomistyö etenee teoksen ainesten työstämisen ja taiteilijasta 

heräävien kokemusten ja mielikuvien toisiaan täydentävänä vuorovaikutuksena. John Deweyn teo-

rioiden voidaan nähdä olevan kuvataidekurssilla yhä voimakkaasti läsnä. 

 

Elämäntilannetta kuvaavien maalauksien tulokset osoittivat, että opiskelijoiden hyvinvoinnissa oli 

tapahtunut hyvin hienovaraista muutosta parempaan suuntaa tultaessa kevätlukukauden alusta 

kevätlukukauden loppuun. Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonkeruun tulokset 

vahvistivat tuloksia. Tutkimustulosten pohjalta taidekasvatuksen hyvinvointivaikutukset kuvataide-

kurssin aikuisopiskelijoille näyttäytyivät kuvion 7 mukaisesti.  
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Kuvio 7. Kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin  

 

Kuvion 7 Kuvataidekurssin vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin voi tulkita alhaalta ylöspäin 

suuntautuvana prosessina, jonka keskiössä aikuisopiskelija on. Taiteellisen tekemisen tarve lähtee 
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opiskelijan omasta motivaatiosta. Opiskelijat kuvailivat taidetunteja edeltävää tunnetilaansa odot-

tavaksi. Kuvataideharrastuksen pariin hakeutuminen tapahtui opiskelijan omasta mielenkiinnosta 

taiteeseen ja käsillä tekemiseen (autonomia). Opiskelija valitsee harrastuksensa itse. Hyvinvointia 

kuvattiin käsillä tekemisen tuottamana hyvänä olona. Taideharrastuksen vaikutukset opiskelijoi-

den mielialaan korostuivat. Tuntien jälkeistä tunnetilaa kuvailtiin innostuneeksi, valoisaksi ja tyyty-

väiseksi ja tunneilta lähdettiin kotiin pääsääntöisesti hyvillä mielin. Kansalaisopistolla on iso rooli 

kuvataidekurssin mahdollistajana. Tärkeänä pidettiin sitä, että kurssit olivat kohtuuhintaisia, jotta 

kaikkien on mahdollista osallistua opetukseen. Opetuksen tärkeyttä lisäsi korona-aika ja opetus 

koettiin tasa-arvon periaatetta noudattavaksi. Tärkeäksi koettiin pääsy kulttuuritiloihin. Olennaista 

oli se, että opiskelijalla on omaa aikaa ja paikka harrastukselle. Hyvinvointia oli tuottanut  oman 

ajan ottaminen ja rauhoittuminen.  

 

Erittäin tärkeinä opiskelijoille näyttäytyi ryhmän merkitys, jota kuvailtiin keskustelevaksi ja hyväksi 

ryhmähengeltään. Opiskelijat kokivat, että sosiaaliset suhteet olivat merkittävä tekijä hyvinvoinnin 

tuottajana. Pienet onnistumisen kokemukset ja saatu positiivinen palaute, kannustus, motivointi ja 

oman innostuksen herääminen ohjaavat opiskelijoita jatkamaan kuvataidekasvatuksen parissa. 

Hyvinvointia olivat tuottaneet taiteellinen työskentely, uuden oppiminen ja oman ilmaisun vahvis-

tuminen.  Kuvataidekurssi koettiin mukavaksi ja tärkeäksi harrastukseksi. Tähän merkityksellisenä 

näyttäytyi opettajan rooli. Opettajan tulee olla läsnä, hän kuuntelee ja opettaa oppilaat huomioon 

ottaen. Opiskelijoille taidekasvatuksen hyvinvointivaikutuksia olivat tuottaneet värit ja niiden käyt-

täminen. Tärkeänä pidettiin myös sopivan haasteellisia tehtäviä ja opiskelijan oman ilmaisun tuke-

mista.  

 

Teemahaastatteluista löytyi yhteneväisiä ja toistuvia ajattelu- ja toimintatapoja, jotka olivat tuotta-

neet opiskelijoille hyvinvointia. Opiskelijat jakautuivat vastauksiensa perusteella melko tasaisesti 

kolmeen ryhmään, joita voisi kuvailla seuraavasti: sosiaalisten suhteiden arvostajat, oppimisen ko-

rostajat ja oman ajan ottajat. Oman ajan ottamisessa korostui arjen katkeaminen, aika kului nope-

asti, mielekäs tekeminen, itsensä toteuttaminen, ajatusten näkyväksi tekeminen, yllätyksellisyys, 

Flow-tila sekä yltyminen ja se, että ei jää jälkeen muista. Ryhmän merkityksessä korostui keskuste-

leva ryhmä, sosiaalisten suhteiden merkitys, ryhmässä työskentely, hyvä ilmapiiri ja ryhmähenki, 

samanhenkisten ihmisten koettiin ymmärtävän toisiaan ja opiskelijat saivat toisiltaan vinkkejä työs-

kentelyyn. Tärkeänä näyttäytyi, että kuka tahansa voi osallistua opetukseen ja kuvataidetuntia ku-

vailtiin viikon kohokohdaksi, kun näki muita kurssikavereita. Oppimisen merkityksessä korostui uu-

sien asioiden ja tekniikoiden oppiminen, käsillä tekemisen tuottama hyvä olo, värien käyttämisen 
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ilo, elämyksellisyys, sopivan haasteelliset tehtävät, oman ilmaisun vahvistuminen ja kuvataidehar-

rastuksen tuomat hyödyt työelämään. Oman ajan ottamisesta, kuulumisesta ryhmään ja oppimi-

sesta syntyi hyvinvointivaikutuksia, jotka lisäsivät opiskelijoiden henkistä hyvinvointia. Henkinen 

hyvinvointi näyttäytyi hyvänä mielenä lisäten vireyttä ja luovuutta. Kuvataidekurssi rentoutti, mah-

dollisti pirteänä pysymisen kaikin puolin, rauhoitti ja taiteen tekemisen koettiin olevan mahdolli-

sesti myös hyväksi muistille. 
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7 POHDINTA 

Tässä luvussa tarkastelen tuloksia kokonaisvaltaisesti. Pohdin, kuinka tulokset olivat yhteydessä 

tutkielman teoriataustaan ja aiempiin tutkimuksiin. Käsittelen tutkielman aiheen merkitykselli-

syyttä ja tarpeellisuutta. Pohdin autonomian tukemista kuvataidekasvatuksen suhteen ja sitä, 

kuinka opiskelijoiden hyvinvointia voitaisiin mahdollisesti tukea kuvataidekasvatuksen avulla. Pyrin 

myös herättämään ajatuksia ja pohdin omia näkemyksiäni kuvataidekasvatuksesta ja sen vaiku-

tuksista hyvinvointiin. Tarkastelen tutkimusprosessia ja tarjoan jatkotutkimusehdotuksia.   

7.1 Tulosten kokonaisvaltaista tarkastelua 

Tutkielman aineisto kerättiin laadullisen seurantatutkimuksen avulla, jossa seurattiin kymmentä 

informanttia ja aineistonkeruu tapahtui kolmessa eri aallossa. Seurantatutkimuksen aineistonke-

ruun tapoina käytettiin kansalaisopiston kuvataideopiskelijoiden kevätlukukauden alussa ja kevät-

lukukauden lopulla tekemiä Elämäntilanne-maalauksia sekä kesällä toteutettua teemahaastatte-

lua, joka sisälsi myös Stimulated recall –menetelmää (Patrikainen & Toom 2004, 240) muistuttavaa 

aineistonkeruuta, kun haastattelun yhteydessä palautettiin haastateltavan mieleen kevätlukukau-

den alun maalaus ja siihen liittyvät kokemukset ja vertailtiin sitä kevätlukukauden lopulla tehtyyn 

maalaukseen. Laadullinen seurantatutkimus on monimenetelmällinen lähestymistapa, joka mah-

dollisti sekä jokaisen aineistonkeruuaallon poikkileikkausaineiston analyysin että näiden keskinäis-

vertailun (Nikander & Keskinen 2022). Lisäksi toteutettiin myös teemahaastattelut. Tutkimus toteu-

tettiin laadullisena tutkimuksena, sillä halusin tarkastella ihmisten elämää, ajattelumalleja, koke-

muksia, ajatuksia, tunteita ja merkityksiä, joita aikuisopiskelijat tutkimuksen kohteena olevalle kan-

salaisopiston kuvataidekurssille antoivat. Kevätlukukauden 2022 alkuun ja loppuun sijoittuvat ai-

neistot mahdollistivat kuvataidekurssin aikana tapahtuvien hyvinvointivaikutuksien tutkimisen, ha-

vainnoinnin ja vertailun.  

 

Valitsin aikuisopiskelijoiden maalaukset, artefaktit tutkimukseni empiiriseksi aineistoksi, sillä arte-

faktit edustavat narratiiveja, jotka nykyään ymmärretään minuuden metaforiksi edustaen näin ih-

mistä itseään. Artefakti voidaan nähdä kulttuurin kielenä, jolloin tiedonintressi ei kohdistu pelkäs-

tään artefaktin tekijään tai sen rakenneratkaisuihin, vaan vastaanottajaan ja vastaanotossa tapah-

tuviin moniin mahdollisiin tulkintoihin. Kuvien avulla on mahdollista ilmaista itseään ja sellaisia 

tunteita, joiden sanallistaminen muuten olisi vaikeaa. (Anttila 2006, 323, 210.) Kuvan on sanottu 
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kertovan enemmän kuin tuhat sanaa. Kuva-analyysien avulla saatiin nousemaan esiin myös sellai-

sia seikkoja, joita ei välttämättä olisi pelkästään teemahaastattelujen avulla ilmennyt. Stimulated 

recall –menetelmää muistuttavan aineistonkeruun avulla pystyttiin puolestaan vahvistamaan tu-

loksien validiteettia.  

 

Tulokset osoittivat, että kuvataidekasvatuksen avulla voidaan tukea aikuisopiskelijoiden hyvinvoin-

tia ja elämää hyvin laaja-alaisesti, jos opiskelijalla itsellään on sisäistä motivaatiota ja aktiivinen 

rooli osallistua kuvataidekurssille. Kaikki opiskelijat tunnistivat kuvataidekurssin tuottamia hyvin-

vointivaikutuksia. Hyvinvointivaikutuksia olivat kuvataidekurssilla tuottaneet taiteellinen työsken-

tely ja käsillä tekeminen, ryhmässä toimiminen ja sosiaaliset suhteet ja oman ajan ottaminen, joi-

den koettiin lisäävän henkistä hyvinvointia. Kansalaisopiston kuvataidekasvatuksen tavoitteena 

onkin antaa välineitä kulttuuriperinnön erilaisten muotojen kohtaamiseen, kulttuuriseen osallisuu-

teen ja toimijuuteen sekä oppimiseen. (EKKO OPS 2018, 12–13.) Taiteen ja kulttuurin hyvinvointi-

vaikutuksia on tutkittu paljon viimeisen kymmenen vuoden aikana niin kotimaisessa kuin kansain-

välisessäkin tutkimuksessa. Tutkimuksissa on myös löydetty lukuisia yhteyksiä kulttuurin ja koetun 

terveyden ja hyvinvoinnin välillä. (Wallenius-Korkalo 2011, 48–49.) Vakiintuneisuus-käsitteen kri-

teerein tutkimuksen luotettavuutta lisää, että tutkimuksen tulkinnat saavat tukea vastaavaa ilmiötä 

tarkastelleilta tutkimuksilta. Tätä kutsutaan tutkimuksen vahvistettavuudeksi. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 138–139.) 

 

Tutkimuksesta nousi esiin, että opiskelijoiden hyvinvoinnille tärkeinä näyttäytyivät mahdollisuus 

päästä kulttuuritiloihin ja mahdollisuudet osallistua kulttuuriin liittyville areenoille. Kuvataidekurs-

sin tuottama henkinen hyvinvointi näyttäytyi hyvänä mielenä, lisäten vireyttä ja luovuutta. Pusan 

(2012, 8)  tutkimuksesta on myös noussut esiin samankaltaisia tutkimustuloksia. Hänen väitöskir-

jansa mukaan merkitykselliseltä taidesuhteen syntymiseltä edellytettiin, että yksilöllä on tarjolla 

taiteen tekemiselle paikkoja. Taide koettiin myös eheyttäväksi, oman itsensä kehittämisen paikaksi 

ja vireystilaa sääteleväksi elementiksi elämässä (Pusa 2012, 217, 221). 

 

Kansalaisopiston kurssit ovat kaikille ihmisille avoimia iästä tai koulutustasosta riippumatta. Kan-

salaisopiston opiskelu on itsensä kehittämistä, vapaaehtoista, non-formaalia opiskelua.  (Etelä-Kar-

jalan kansalaisopisto 2021.) Opiskelijoiden kuvataidekurssilta saatujen hyvinvointikokemuksien 

syntymiseen vaikutti opiskelun omaehtoisuus eli vapaaehtoisuus. Kaikki opiskelijat odottivat in-

nolla tunteja ja osallistuivat vapaaehtoisesti kuvataidekurssille, jonka kokivat itselleen erittäin mie-
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luisaksi harrastukseksi. Tämän tuloksen voidaan nähdä lisäävän ei-ammatillisen koulutuksen, ku-

ten juuri kansalaisopistojen toiminnan koulutuspoliittista merkitystä. Honkasalon ja Laukkasen 

(2015, 25) mukaan 2010-luvun demokraattisen kulttuuripolitiikan hyvinvointivaltion kehittämisen 

projektissa on periaatteena ollut taiteen tuominen osaksi yhteiskuntaa. Suomalaisessa taiteen hy-

vinvointivaikutuskeskustelussa ovat korostuneet teemat, joissa taide liitetään normatiivisesti yksi-

lön oikeuksiin. Taide- ja kulttuuripalvelut on haluttu tasa-arvoisesti kaikkien väestöryhmien saata-

ville alueellisista ja sosiaalisista eroista riippumatta. Taiteen tekemisen ja harrastamisen lisäksi 

taide- ja kulttuuritoimintojen avulla on pyritty lisäämään yhteisöllisyyttä ja yhteiskunnallista osalli-

suutta.  

 

Tutkielmalla on merkitystä tarkasteltaessa yleisemmin kuvataidekasvatuksen tuottamia hyvinvoin-

tivaikutuksia ja kansalaisopiston tuottamia hyötyjä. Tulokset vahvistivat Decin ja Ryanin (2008)  it-

semääräämisteoriaa ja Mannisen (2016, 7) kansalaisopiston tuottamia hyötyjä, sillä ryhmän mer-

kitys, vuorovaikutus muiden opiskelijoiden kanssa ja tunne kuulumisesta yhteisöön, kuvataideryh-

mään, jossa on saman henkisiä ihmisiä, koettiin erittäin tärkeiksi hyvinvoinnille. Tärkeinä näyttäy-

tyivät pienet onnistumisen kokemukset, omaehtoinen opiskelu ja samanhenkinen, keskusteleva 

sekä rento ryhmä. Opiskelun luoma aikastruktuuri näyttäytyi myös oman elämän hallintana ja au-

tonomiana. Taiteellinen harrastuneisuus näyttäytyi itsesäädeltynä pitäen sisällään sisäisen moti-

vaation käsitteen. Oppimisen merkityksessä korostui uusien asioiden ja tekniikoiden oppiminen, 

käsillä tekemisen tuottama hyvä olo, värien käyttämisen ilo, elämyksellisyys, sopivan haasteelliset 

tehtävät ja oman ilmaisun vahvistuminen ja kuvataideharrastuksen tuomat hyödyt työelämään.  

Reynoldsin (2010, 135) tutkimuksesta taiteen tekemisen koettiin myös rikastuttavan henkistä elä-

mää, edistävän värin ja tekstuurin aistillisuudesta nauttimisesta, tuovan esiin uusia haasteita, leik-

kisiä kokeiluja ja tuoreita tavoitteita. Taide tarjosi osallistujille myös merkittäviä yhteyksiä kodin ja 

ulkopuolisen maailman välille. Manninen ym. (2019, 115, 118) korostavat, että yhteiskunnan olisi 

hyvä tunnustaa nykyistä paremmin harrastustavoitteisen opiskelun, taiteen ja kulttuurin merkitys 

ja rooli osallisuuden ja yhteisöllisyyden rakentumisessa. Kansalaisopiston hyödyt eivät ole pelkäs-

tään sivistystehtävän toteuttamista, vaan tuloksissa korostuivat terveys- ja hyvinvointihyödyt eri-

tyisesti ikääntyvien ja ikääntyneiden kuntalaisten kohdalla.  

 

Seurantatutkimus kesti noin neljä kuukautta. Elämäntilannetta kuvaavien maalausten aineistonke-

ruiden tuloksista nousi esiin, että yhtä opiskelijaa lukuun ottamatta kaikki kokivat elämäntilan-

teensa muuttuneen hieman paremmaksi kevätlukukauden loppupuolella verrattuna kevätluku-

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0890406509000474?via%3Dihub#!
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kauden alkuun. Tähän vaikuttivat kevään lähestyminen synkän talven jälkeen ja korona-ajan pa-

himman vaiheen hellittäminen. Muutosta huonompaan suuntaan yhden opiskelijan kohdalla oli 

lisännyt korona-aika ja valloillaan oleva Ukrainan sota. Hyvinvoinnille olennaiseksi seikaksi näyt-

täytyi mielekäs tekeminen ja taiteellisen työskentelyn merkitys. Kevään odotuksen ja luonnon he-

räämisen koettiin lisäävän myös hyvinvointia. Windlen ym. (2018, 409) tutkimuksen tuloksista  on 

käynyt myös ilmi, että taideohjelmaan osallistuneiden elämänlaatu parani merkitsevästi lähtötilan-

teen ja kolmen kuukauden seurannan välillä. Hyvinvointi kasvoi ja hyvinvoinnin, huomion, nautin-

non, itsetunnon, negatiivisen vaikutuksen ja surun hyvinvointialueiden pisteet olivat huomattavasti 

parempia. 

 

Haastatteluaineistoa kokonaisuudessaan tarkasteltiin myös Allardtin (1976) hyvinvointiteorian ha-

ving, loving ja being -hyvinvoinnin kolmijaon ulottuvuuksiin, joihin on lisätty Bakken (2004) ja Bar-

dyn (2013) kulttuurihyvinvointi-indikaattorit. Tulokset tukivat Allardtin hyvinvoinnin kolmijakoa, 

sillä opiskelijoiden hyvinvoinnille tärkeinä näyttäytyivät mahdollisuus päästä kulttuuritiloihin, mah-

dollisuudet osallistua kulttuuriin liittyville areenoille ja tyydytys ja kyky käyttää luovia ja älyllisiä 

mahdollisuuksia, tunne tulla tunnustetuksi ja arvostetuksi sekä tyytyväisyys kulttuuritoimintaan. 

 

Olemme eläneet viimeiset kolme vuotta varsin poikkeuksellisessa maailmantilanteessa. Tuloksista 

nousi esiin myös mielenkiintoinen ilmiö: Iäkkäiden ihmisten kriisien kestävyys näyttäytyi erittäin 

vahvana. Pahempaa aikaa tuskin voi kuvitella, kuten maailmanlaajuinen ikääntyneille lähes kuolet-

tava COVID 19 -pandemia, Ukrainan sodan syttyminen ja Venäjän sodan uhka. Taideharrastus ja 

sosiaalinen yhdessäolo pitivät kuitenkin opiskelijoiden mielialat hyvinä ja toiveikkaina. Greenwaltin 

ym. (2019, 118) tutkimus on myös osoittanut, että taidetoiminta voi parantaa ikääntyneiden psy-

kologista hyvinvointia, vähentää stressiä, tehdä rauhallisemmaksi ja vähemmän väsyneeksi. 

7.2 Autonomian tukeminen ja kuvataidekasvatus 

Olen usein pohtinut sitä, kuinka kuvataidekasvatus on minuun vaikuttanut ja millainen ihminen 

olisin nyt, jos en ikinä olisi koskaan taidetta harrastanut. Paljon elämälle hyödyllisiä tietoja, taitoja  

ja henkistä hyvinvointia olisi jäänyt saamatta ja kokematta. Olen myös monesti pohtinut kuvatai-

deopettajan roolia. Kuvataidekasvatuksen ensisijainen tehtävä on tukea opiskelijaa, edistää oppi-

mista ja tarjota opiskelijalle mahdollisuuksia tulkita ja tehdä taidetta itse. Mielenkiintoa on herät-

tänyt, millaista muuta henkistä toimintaa taidetyöskentelyn aikana tapahtuu. On näkemyksiä, ku-

ten puhe taiteen pyhyysdiskurssista, jossa korostetaan taiteen itseisarvoa, autonomisuutta, jonka 

https://www.tandfonline.com/author/Greenawalt%2C+Katie+E
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mukaan taiteelle ei saa asettaa ulkopuolisia tehtäviä tai määreitä. (Lehikoinen & Vanhanen 2017, 

9–10.) Tähän päivään asti useimmat ovat uskoneet maailmaan, jossa hyvinvointi kasvaa. Nykyinen 

maailmantilanne on kääntynyt kuitenkin nurinpäin koronan ja Ukrainan sodan vaikutuksesta. 

Kaikki opiskelijat tunnistivat kuvataidekurssin hyvinvointia lisääviä vaikutuksia, ja taideharrastuk-

sen  merkitystä hyvinvoinnille lisäsi korona-aika. Tästä näkökulmasta ajatellen olisi tarpeellista 

pohtia, miten lisätä hyvinvointia kuvataidekasvatuksen avulla, kansalaisopiston kuvataidekurssilla.  

 

Tulokset vahvistivat Decin ja Ryanin (2008) motivaatioteoriaa, sillä ryhmän merkitys, vuorovaikutus 

muiden opiskelijoiden kanssa ja tunne kuulumisesta yhteisöön, kuvataideryhmään, jossa on sa-

man henkisiä ihmisiä, koettiin erittäin tärkeiksi. Hyvinvoinnin vahvistamisen näkökulmasta voitai-

siinkin pohtia, kuinka kuvataidetunneilla opiskelijoiden kohtaamisissa viritetään ja vahvistetaan 

myönteisiä tunteita, miten luodaan yhteenkuuluvuuden tunnetta ja hyvää ryhmähenkeä. Tavoit-

teena on näin saada aikuisopiskelijat kokemaan elämänsä merkitykselliseksi ja hyväksi.  

 

Autonomian tukemisen on todettu lisävään opiskelijoiden hyvinvointia. Kansalaisopiston opettajan 

rooli sisältää välittämisen, vastuun ottamisen, vaikuttamisen, verkostoitumisen sekä kyvyn yh-

dessä työskentelyyn (EKKO OPS 2018, 13). Decin ja Ryanin (2008, 17–18) mukaan, jos autonomiaa 

halutaan tukea, tarvitaan siihen yksi henkilö tai auktoriteettihahmo. Tästä näkökulmasta kuvatai-

deopettajan tulisi pyrkiä ottamaan huomioon kuvataideopiskelijan näkökulma, kannustaa taiteel-

lisessa työskentelyssä initiaatioon eli siirtymään, tukea opiskelijan autonomista valinnan tunnetta 

kuinka edetä ja toimia teostaan tehdessä. Kuvataideopettajan tulee reagoida opiskelijoiden ajatuk-

siin, kysymyksiin ja aloitteisiin yksilö huomioon ottaen. Hänen tulee antaa ensin positiivista pa-

lautetta ja vasta tämän jälkeen rakentavia ohjeita kuunnellen opiskelijan omia tavoitteita, näke-

myksiä ja päämääriä teoksen työskentelyn suhteen. Decin ja Ryanin (2008, 17–18) mukaan silloin 

kun ihmisten itsenäisyyttä tuetaan, tuntevat ihmiset usein olevansa vapaita seuraamaan etujaan 

ja pohtimaan sosiaalisten arvojen, tapasääntöjen ja normien merkitystä ja niiden merkitystä myös 

itselleen. 

 

Decin ja Ryanin (2008, 17–18) mukaan on olemassa opettajia, jotka uskovat, että heidän tehtävänsä 

on olla varma siitä, että opiskelijat tekevät asiat oikein, välittäen viestin, että heidän pitäisi tehdä 

niin kuin käsketään. He myös käyttävät kontrollointia varmistaakseen, että niin myös toimitaan. 

Autonomian ja hyvinvoinnin kannalta kuvataideopettajan tulisi toimia niin, että hän pyrkii ohjaa-

maan opiskelijoita aloittamaan itse sellaisen käyttäytymisen, jossa he oppivat sekä onnistumisis-
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taan että epäonnistumisistaan. Pienten onnistumisten kokemuksien koettiin tuottavan hyvinvoin-

tia. Toisaalta opiskelijoiden vastauksissa korostui ärsytys siitä, jos työ ei onnistunut niin kuin piti. 

Opiskelijat kertoivatkin silloin jatkavansa teosten tekemistä kotona, jotta niistä tulee mieluisia. De-

weyn mukaan oppimista tulisikin tapahtua luokkahuoneiden ulkopuolella. Dewey on tunnettu nä-

kemyksestään oppimisesta kokeilun ja harjoituksen kautta (Learning trough experimentation and 

practice). Havainto, ajattelu ja toiminta kulkevat käsikädessä. Havainto ja toiminnot muodostuivat 

vuorovaikutuksessa keskenään. Havainto syntyy aktiivisesti liikuttelemalla ja käsittelemällä koh-

teita. Samalla kun toimintoa kontrolloi kunnolla, syntyy koordinoitu havainto. (Anttila 2006, 571.)  

 

Kansalaisopiston kuvataideopetus pohjautuu kokemukselliseen, multisensoriseen ja toiminnalli-

seen oppimiseen (EKKO OPS 2018, 12). Autonomiaa kuvataidekasvatuksen avulla tuettaessa tulee 

pyrkiä siihen, että opiskelijat itse yrittäisivät ensin itse ratkaista taiteen tekemisen tuottamia ongel-

mia, sen sijaan, että opettaja määrää mitä on tehtävä. Voitaisiinkin ajatella, että erittäin hyödyllistä 

olisi tarjota opiskelijalla useita eri vaihtoehtoja, kuinka jatkaa taiteellista työskentelyään. Näin hän 

joutuu itse pohtimaan sitä, kuinka toimia eri vaihtoehtojen välillä, minkä niistä kokee itselleen mie-

luisimmaksi ja työskentelylleen sopivimmaksi. Decin, Ryanin ja Williamsin (1996, 165) mukaan sel-

laisille yhteyksille, jotka tyydyttävät psykologiset perustarpeet, on ominaista valinnanvaran tarjoa-

minen, optimaalinen haaste, informatiivinen palaute, ihmisten välinen osallistuminen ja tunteiden 

tunnustaminen. Hyvinvointia opiskelijoille olivatkin tuottaneet sopivan haasteelliset tehtävät ja 

oman ilmaisun vahvistuminen. Decin ja Ryanin (2008, 17–18) mukaan on havaittu, että luokkahuo-

neissa, joissa opettajat tukivat autonomiaa, oppilaat olivat luontaisemmin motivoituneita, uteliaita 

ja ottivat mieluummin itsenäisesti haasteita vastaan. Autonomiaa tukevien opettajien oppilailla oli 

korkeampi itsetunto, ja he tunsivat myös olevansa pätevämpiä työskentelyssään.  

 

Kansalaisopiston kuvataideopetuksen tavoitteena on kehittää opiskelijan omaa henkilökohtaista 

ilmaisua ja antaa oppilaalle mahdollisuus kokea yhdessä tekemisen iloa (EKKO OPS 2018, 13). Hy-

vinvoinnin, ryhmähengen ja vuorovaikutuksen näkökulmasta kansalaisopiston kuvataidekurssin 

opettajan tulisi pyrkiä herättämään keskustelua ja luoda tilanteita, joissa keskustellaan. En ole hil-

jaisten luokkahuoneiden kannattaja, vaan toivon ja pyrin siihen, että ryhmä on keskusteleva ja tun-

neilla jaetaan omia kokemuksia. Niistä syntyy oppimista. Olenkin usein kehottanut opiskelijoita 

myös kiertelemään luokassa ja katselemaan mitä muut ovat tunnilla tehneet. Näin syntyy keskus-

telua, kun ihastellaan ja hämmästellään toisten teoksia sekä oppimista, kun nähdään miten muut 

ovat työskennelleet ja samankaltaisia ongelmia teoksissaan ratkaisseet. Kuten tutkimuksestani 
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kävi ilmi, on kuvataidekurssieni opiskelijoille tärkeää myös pieni kahvihetki, jonka yhteydessä vaih-

detaan kuulumisia, jaetaan vinkkejä taiteen tekemiseen ja keskustellaan laidasta laitaan. Pienillä 

asioilla voi luoda sosiaalisten suhteiden syntymistä ja ryhmään kuulumisen tunteita. 

 

Sosiaalisten suhteiden rakentumista ja vuorovaikutusta voidaan luoda myös erilaisilla yhteistyö-

projekteilla. Opiskelijat ovatkin toivoneet lisää yhteistyötä muiden kurssien kanssa. Aiempina vuo-

sina olimme tehneet yhteistyötä muun muassa maalaamalla Karjalakuoron taustaesitykseen maa-

lauksia ja kuvittaneet runokirjan kansainvälisessä yhteistyössä Stirlingin opiston kanssa. Korona-

aikana tällainen työskentely ei ole ollut mahdollista. Kevätlukukauden 2022 puolelle olenkin suun-

nitellut yhteistyötä kieliryhmän kanssa, yhteisen taidenäyttelyn kaikille kuvataidekurssieni opiske-

lijoille ja pop up -myyntitapahtuman, jossa opiskelijat voivat myydä itse tekemiään teoksia. Tutki-

muksen ohessa kävi ilmi, että monet opiskelijoista kokevat teoksia kertyneen jo niin  paljon, etteivät 

ne enää mahdu mihinkään.  

 

Hyvinvointivaikutukset näyttäytyivät uuden oppimisena, käsillä tekemisen tärkeytenä, ja myös 

opettajan merkitys ja rooli korostui opiskelijoiden vastauksissa. Lähes kaikki opiskelijat mainitsivat 

tärkeimmiksi asioiksi taideopinnoissa käsillä tekemisen ilon, itsensä toteuttamisen ja oman ajatte-

lun näkyväksi tekemisen. Niin autonomian näkökulmasta kuin Deweyn näkemysten mukaan tulisi 

opiskelijoiden kiinnostuksen kohteita seurata opetusta suunniteltaessa. Tällöin opiskelijoista tulee 

todennäköisesti kriittisiä ajattelijoita ja merkittäviä, myönteisiä tekijöitä. Opiskelijat oppivat, että 

heillä on kyky muuttaa asioita. (Williams 2017,101.) Kuvataideopettajan tulisikin antaa opiskelijoi-

den omille mielenkiinnon kohteille ja omalle ilmaisulle vapautta. Jos esimerkiksi maalataan maise-

mia, en anna aiheeksi yhtä tiettyä maisemaa, vaan annan opiskelijoille mahdollisuuden miettiä tai 

etsiä malliksi itselleen merkityksellinen maisema, jota käydä maalaamaan. Deci, Ryan ja Williams 

(1996, 175) toteavat, että mikä tahansa opettajan antama panos, joka koetaan autonomiaa tuke-

vana, lisää sisäistä motivaatiota, kun taas mikä tahansa, joka koetaan käyttäytymisen valvojana, 

estää tyytyväisyyden autonomian tarpeeseen ja vähentää siten myös sisäistä motivaatiota.  

 

Uuden oppiminen näyttäytyi tärkeänä tekijänä kuvataidekurssin hyvinvointivaikutuksissa. Kuvatai-

dekurssia kuvailtiin luovuuden lisääjänä ja elämyksellisyyttä pidettiin tärkeänä. Kuvataideopettajan  

täytyykin luoda opiskelijoille tilanteita, joissa opiskelijoille syntyy merkityksiä. Goldblatt (2006, 26) 

kertoo Deweyn todenneen opiskelijoilla olevan neljä erilaista taipumusta, joita olivat sosiaalinen 

vaisto (social instinct) eli halu kommunikoida muiden kanssa, rakentava impulsio (constructive im-
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pulse) eli halu tehdä asioita, tutkimuksellinen vaisto (instinct for research) eli halu selvittää ja ilmai-

sullinen impulsio (expressive impulse) eli halu luoda. Kuvataidekurssilla nämä näkökohdat sovite-

taan yhteen sosiaalisissa oppimisprosesseissa, vuorovaikutuksessa vertaisten kanssa, tekemällä, 

tutkimalla ja pohtimalla taidetta samalla kun luodaan uusia ideoita tai taideteoksia. Kansalaisopis-

ton kuvataidekurssien tavoitteena on ohjata kuvataideopiskelijoita herkäksi taiteen tekemiseen ja 

kokemiseen sekä iloon, haluun, taitoon, uteliaisuuteen ja rohkeuteen tulkita taidetta henkilökoh-

taisesti (EKKO OPS 2018, 12–13). 

7.3 Tutkimusprosessin tarkastelua ja jatkotutkimusehdotuksia 

Tutkielman aihepiiri on minulle erittäin tärkeä niin kuvataiteilijan kuin kuvataideopettajan näkökul-

masta katsottuna. Minulle kuvataide on toiminut aina väylänä käsitellä niin iloisia kuin ristiriitaisia-

kin ajatuksia ja tunteitani, tapana toteuttaa luovia ideoitani näkyviksi teoksiksi, suurena ilontuojana 

ja hyvinvoinnin lisääjänä. Tutkimuksia kuvataiteen hyvinvointivaikutuksista löytyi paljon ja niitä oli 

erittäin mielenkiintoista ja avartavaa lukea. Aikaisemmista tutkimuksista taiteen hyvinvointivaiku-

tuksiin sain koostettua laajan kirjallisuuskatsauksen. Sain myös paljon uutta tietoa, josta varmasti 

on hyötyä kuvataideopettajan työssäni. 

 

Teoreettinen viitekehykseni koostui Allardtin hyvinvoinnin kolmijaosta, Deweyn kokemusfilosofi-

asta ja Decin ja Ryanin SDT-teoriasta. Koen, että teoriat tukivat hyvin toisiaan ja antoivat vahvistusta 

tutkielman empiirisen osuuden tarkasteluun ja arviointiin. Tavoitteenani oli tutkielman avulla lisätä 

ymmärrystä kuvataidekasvatuksen vaikutuksista ja sen laajemmista hyödyistä yksilön hyvinvoin-

nille. Tutkimusaihetta lähestyin opettajan ja opiskelijan roolin kautta. Tutkimus kysymysten mää-

rittelyyn ja teemahaastattelujen kysymyksien pohtimiseen meni paljon aikaa. Tämä pohdinta kan-

natti. Koen, että sain niiden avulla erittäin paljon tietoa kansalaisopiston kuvataidekurssin hyvin-

vointivaikutuksista ja yleisistä vaikutuksista aikuisopiskelijoiden elämään.  

Laadullisen seurantatutkimuksen Informanttien määräksi valitsin 10 opiskelijaa, sillä seurantatut-

kimusta tehdessä on otettava huomioon tutkimuskadon mahdollisuus, se että kaikki eivät välttä-

mättä haluakaan tai pysty osallistumaan kaikkiin aineiston keruuvaiheisiin. Olen erittäin kiitollinen 

informanteilleni, kuvataidekurssieni opiskelijoille, jotka innokkaina ja vapaaehtoisina osallistuivat 

kaikkiin aineistonkeruuvaiheisiin. Osa oli nähnyt jopa niin paljon vaivaa, että oli tehnyt useamman 

teoksen elämäntilannettaan kuvaavista maalauksista, joista sitten parhaiten elämäntilannettaan 
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kuvaavan antoi minulle analysoitavaksi. Puusan ja Juutin (2021, 84–85 ) mukaan laadullisessa tut-

kimuksessa tieteellisyyden kriteerinä toimii laatu määrän sijaan. Informanttien määrä on aina riip-

puvainen siitä, millaisia tavoitteita ja tarkoituksia tutkimukselle on asetettu. Näytteen edustavuus 

ei ole olennaista yleistettävyyden vuoksi vaan siksi, että tiedetään mitä kuvataan. Tutkimustehtä-

vääni nähden koen, että informanttieni määrä oli juuri sopiva.  

 Olen aina ollut kiinnostunut teoksien tai kuvien analysoinnista, erilaisista symboleista ja kuviin pii-

lotetuista viesteistä. Määrätyllä lailla kuvataideopettajan työni pitää sisällään joka päivä eräänlaista 

kuvien analysointia. Pohdin miten ohjata opiskelijaa tekemään sommitelmasta toimivampaa, 

kuinka värit vaikuttavat teoksen kokonaisuuteen, mitä väriä tulee lisätä, tarvitaanko teokseen lisää 

jännitteisyyttä ja ovatko mittasuhteet  ja perspektiivi kunnossa. Nyt pääsin pohtimaan ja analysoi-

maan teoksien sisältöä ja niiden piilomerkityksiä. Tekninen osaaminen ei ollut merkitsevänä teki-

jänä. Ihmiset tallentavat kokemuksiaan vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa. Deweyn mu-

kaan he ovat alati vastaanottavaisia ja heijastelevat sekä järjestävät uudelleen päivittäisiä tapahtu-

mia ja vaikutelmia, tulkiten näin uudelleen aistitietonsa kaoottista sekaannusta. Taideteos ei ole 

itsessään valmis tarina, vaan sillä on menneisyys, joka riippuu sen historiasta ja käytetyistä teknii-

koista. (Goldblatt 2006, 19.) Valmis taideteos on aina ilmaiseva objekti, välittäen taiteilijan oman 

kokemuksen teoksen havaitsijalle. Toinen puoli teosta on siis havainnoivan yksilön oma aktiivinen 

kokemus. (Alhanen 2013, 187.)  

 

Kuva-analyysia tehdessäni pohdin sitä, olisivatko tulkinnat ja tulokset samanlaisia, jos joku toinen 

ihminen tutkijan roolissa analysoisi elämäntilannetta kuvaavat maalaukset. Mahdollisuutta ei ollut 

käyttää toista tutkijaa tähän, mutta tulosten validiutta lisäsi Stimulated recall -menetelmää muis-

tuttava aineiston keruu. Aluksi pohdin myös, että olisin tehnyt opiskelijoille heidän hyvinvoinnis-

taan alku – ja lopputilanteen kartoituksen, mutta päädyin kuitenkin teetättämään maalaustehtävät 

kevätlukukauden alussa ja kevätlukukauden lopulla sekä lopun teemahaastattelut.  

 

Kuvien analysointi tuntui välillä kuin salapoliisityöltä vieden mukanaan. Laadullisessa tutkimuk-

sessa tulee kyetä yhdistämään aineistossa esiintyviä yksityiskohtia pikkuhiljaa hahmottuvaan ko-

konaisuuteen johtaen näin tutkimuksessa kerrotun tarinan syntymiseen (Puusa & Juuti 2021, 143–

144.) Tutkielmassani käytin ikonografista laadullista kuvantutkimusta, joka keskittyy merkityksiin 

ja niiden tulkintaan. Sepän (2012, 24–26) mukaan laadullista kuvantulkintaa tehdessään tutkija 

olettaa, että katsoja vaikuttaa aina jollakin tapaa katsottuun, eikä hän voi toimia erillään tutkitta-
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vasta kohteesta. Tätä tutkimusmatkaa ohjasi oman alan vahva yleistietous sekä kyky toimia heuris-

tisesti eli keksiä intuition sekä yrityksen ja erehdyksen kautta uusia asioita. Kuvan tulkinta vaatii 

myös kompositionaalisten rakenteiden tajua.  

 

Taulukoita oli erittäin mukavaa rakentaa ja teorioita ja tuloksia selventäviä kuvioita piirtää. Koko-

naisuudessaan tutkielman teko vaati useaan otteeseen alkuun palaamista ja jo kirjoitettujen teks-

tien uudelleen lukemista, virheiden korjaamista ja paljon pohdintaa. Omat haasteensa tutkielman 

teolle loi myös töiden ohella opiskelu. Juuri kun oli päässyt tutkielman teossa vauhtiin, niin kiireinen 

työviikko katkaisi opiskelun. Tauon jälkeen joutui taas palaamaan alkuun ja lukemaan mitä viimeksi 

oli kirjoittanut, jotta pystyi jatkamaan. Kun lopulta tulokset alkoivat hahmottumaan, oli olo helpot-

tunut. Koin teemahaastattelut  ja haastattelujen jälkeiset keskustelut opiskelijoiden kanssa erittäin 

hyödyllisiksi. Sain heiltä paljon sellaista tietoa, jota voin käyttää apuna taidetuntien suunnittelussa 

ja opetuksessa. Keskustelut laittoivat minut myös pohtimaan sitä, kuinka tärkeää kuvataideharras-

tus ja ryhmässä työskentely opiskelijoille on. Tajusin opetustyöni merkittävyyden. 

 

Tutkimusta kuvataidekasvatuksen vaikutuksista on tehty paljon, mutta kansalaisopiston kuvatai-

dekurssin vaikutukset aikuisopiskelijoiden hyvinvoinnille on graduissa vähemmän tutkittu aihe. Jat-

kotutkimusta kuvataidekurssin vaikutuksista aikuisopiskelijoiden hyvinvointiin olisi tärkeää ja tar-

peellista saada lisää. Tutkimusta tästä aihepiiristä voitaisiin jatkaa tekemällä lomakekysely kansa-

laisopiston aikuisopiskelijoille. Tutkimus voitaisiin toteuttaa seurantatutkimuksena esimerkiksi 

syyslukukauden alussa ja kevätlukukauden lopulla niille opiskelijoille, jotka osallistuvat koko luku-

vuoden opintoihin. Kyselylomakkeessa voisi käyttää Likert-asteikollisia 1–5 vastausvaihtoehdon ky-

symyksiä. Lomakekyselyn otantana tulisi olla vähintään 30 opiskelijaa. Tällä tavoin saataisiin myös 

numeerista, mitattavaa kvantitatiivista aineistoa samaan tutkimusongelmaan.  

 

Kuvataidekasvatuksen vaikutuksia opiskelijoiden hyvinvointiin voisi tutkia myös pelkästään kan-

sainvälisten artikkelien, julkaisujen ja tutkimuksien pohjalta, sillä niitä löytyy paljon. Tämä voisi 

luoda lisää uusia näkökulmia suomalaiseen kuvataidekasvatukseen ja lisätä tietoa kuvataidekas-

vatuksen hyvinvointivaikutuksista kansainvälisellä tasolla. Tutkimusta voitaisiin tehdä myös 

ekstrawelfaristisesta näkökulmasta, jossa arvioinnin perusteena olisi se, missä määrin jokin tietty 

hyvinvoinnin osatekijä, kuten esimerkiksi terveys lisääntyy, kun nyt tutkittiin yleisesti kokonaishy-

vinvoinnin lisääntymistä. 
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Mahdollista olisi myös toteuttaa seurantatutkimus, jossa tutkittaisiin vaikutuksen sijasta kuvatai-

dekasvatuksen vaikuttavuutta suhteessa hyvinvointiin. Vaikuttavuuden käsitteellä kuvataan muu-

toksen aikaansaamista jossain asiantilassa toteuttamalla erilaisia toimenpiteitä (Rajavaara 2006, 

32). Mielenkiintoista olisi tietää, jos opettaja pyrkisi opetuksellaan lisäämään opiskelijoiden hyvin-

vointia ottaen huomioon Decin ja Ryanin SDT-teorian. Decin ja Ryanin (2008, 17) mukaan, silloin 

kun ihmisten itsenäisyyttä tuetaan, tuntevat ihmiset usein olevansa vapaita seuraamaan etujaan 

ja pohtimaan sosiaalisten arvojen, tapasääntöjen ja normien merkitystä ja niiden merkitystä myös 

itselleen. Autonomian on todettu lisäävän hyvinvointia. Tällöin autonomiaa voitaisiin pyrkiä tuke-

maan tietoisesti esimerkiksi yhden lukukauden ajan. Tähän tarvitaan kuvataideopettaja, joka ot-

taisi opiskelijoiden näkökulman, kannustaisi initiaatioon, tukisi valinnan tunnetta ja reagoisi opis-

kelijoiden ajatuksiin, kysymyksiin ja aloitteisiin. Tärkeää olisi pyrkiä tekemään ryhmästä keskuste-

leva ja lisätä näin opiskelijoiden ryhmään kuuluvuuden tunnetta. Luokkahuoneen ihmissuhdeilma-

piirin tulisi näin ollen olla enemmän itsenäisyyttä tukeva kuin johdettu ja hallitseva. Mielenkiin-

toista olisi nähdä, onko tällä vaikuttavuutta ja millainen mahdollinen muutos opiskelijoiden hyvin-

voinnissa tapahtuisi tämän intervention seurauksena. 

 

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkiminen näyttäytyy hyvin laaja-alaisena. Aihealueita mitä tutkia 

riittäisi lähes loputtomasti. Olisi myös mielenkiintoista tietää se, onko hyvinvointi ollut osatekijänä 

taiteellisissa uravalinnoissa ja ovatko kuvataiteen hyvinvointivaikutukset olleet ohjaava tekijä siinä, 

että henkilö on päätynyt esimerkiksi kansalaisopiston kuvataideopettajaksi. Tutkimuksen voisi to-

teuttaa haastattelemalla kansalaisopiston opettajia, jotka ovat löytäneet ammatin kuvataideope-

tuksen saralta. Empiirisen tutkimuksen voisi toteuttaa joko yksilöhaastatteluna tai teetättämällä 

heillä kirjoitelmat siitä, millaisena he ovat kokeneet kuvataidekasvatuksen vaikutuksen elämässään 

ja hyvinvoinnissaan, ja mitkä seikat uravalintaan ovat vaikuttaneet. Mielenkiintoista olisi tietää, että 

kuinka merkittävänä seikkana hyvinvointi tässä näyttäytyy.  

 

Taidekasvatuksen vaikutus on moninainen ilmiö, jota pitäisi mielestäni tutkia vielä paljon lisää. 

Tämä siksi, että ymmärrettäisiin, kuinka tärkeää on tarjota kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet 

päästä osallisiksi taide- ja kulttuuripalveluista, sillä ne vahvistavat kulttuurista ja sosiaalista pää-

omaa ja antavat mahdollisuuden tavoitella hyvinvointia ja sitä kautta myös hyvää elämää. (Lehikoi-

nen ja Vanhanen 2017, 19.) Yhdyn Wallenius-Korkalon (2001, 49) mielipiteeseen siitä, että kulttuuri 

ja taide tulisi sitoa vahvemmin osaksi erilaisia alueellisia, kansallisia ja kansainvälisiä kehittämisoh-

jelmia ja myös osaksi pysyviä käytäntöjä. Paljon on jo tehty, mutta paljon on vielä tekemättä. Olen-

naista on se millaisen yhteiskunnan me haluamme tulevaisuudessa ja kuinka sitä tulee uudistaa ja 
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millaisia kansalaisia me haluamme kasvattaa ja kouluttaa. Meillä tietoyhteiskunnan kasvateilla, ku-

ten minulla, olisi tehtävänä ohjata yhteiskuntaa siirtymään materialistisesta hyvinvointivaltiosta 

kohti jälkimateriaalista yhteiskuntaa, joka on demokraattisempi, tasa-arvoisempi, osallistavampi, 

kestävän kehityksen arvoja kunnioittava ja toivottavasti myös hyvinvointia lisäävämpi. 
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LIITTEET 

LIITE 1. 

SUOSTUMUSLOMAKE 

 

Olen perehtynyt tämän suostumuslomakkeen kääntöpuolella olevaan pro gradu -tutkielman ”Kansalaisopis-

ton tarjoaman kuvataidekasvatuksen vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin” - tietosuojaselosteeseen ja suos-

tun osallistumaan tutkimukseen liittyviin kahteen maalaustehtävään kevätlukukauden 2022 alussa ja loppu-

puolella sekä teemahaastatteluun lukukauden lopussa. Voin halutessani peruuttaa tai keskeyttää osallistumi-

seni tai kieltäytyä tutkimukseen osallistumisesta missä vaiheessa tahansa. Haastatteluvastauksiani ja kerättyä 

aineistoa saa käyttää ja hyödyntää sellaisessa muodossa, jossa yksittäistä vastaajaa ei voi tunnistaa. 

 

[  ]  Suostun tutkimukseen liittyviin maalaustehtäviin 2kpl ja teemahaastatteluun osallistumiseen ja vastaus-

teni käyttöön tutkimuksessa. 

 

  

 

 

 

Lappeenrannassa ___. tammikuuta 2022 ______________________________________________________ 

   Päiväys   Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennös 

 

 

Lappeenrannassa ___. tammikuuta 2022 ______________________________________________________ 

   Päiväys   Tutkimuksen toteuttaja Tiinalotta Särmölä 

 

 

Vastaaja voi halutessaan milloin tahansa peruuttaa antamansa suostumuksen ottamalla yhteyttä Tiinalotta 

Särmölään, puh 050XXXXXXX, tiinasar@uef.fi. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LIITE 2. 

TIETOSUOJASELOSTE 

Kansalaisopiston tarjoaman kuvataidekasvatuksen vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin 

Tutkimuksen tavoitteet 

Kyseessä on Itä-Suomen yliopistossa tehtävä kasvatustieteen opintoihin liittyvä pro gradu -tutkielma ”Kansa-

laisopiston tarjoaman kuvataidekasvatuksen vaikutus opiskelijoiden hyvinvointiin”. Tutkimuksella kartoite-

taan kuinka Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataiteen aikuisopiskelijat kokevat taidekasvatuksen vaikutuk-

sen heidän hyvinvointiinsa ja kuinka se mahdollisesti ilmenee heidän jokapäiväisessä elämässään, niin arjessa 

kuin työaskareissa.  

Aineiston keruu 

Pyydän Etelä-Karjalan kansalaisopiston kuvataidekurssieni aikuisopiskelijoita osallistumaan tutkimukseen. 

Tutkimus on seurantatutkimus ja siihen osallistuminen on vapaaehtoista. Tutkimusaineisto kerätään kahdella 

maalaustehtävällä kevätlukukauden 2022 alussa ja lopussa. Kevätlukukauden lopulla tehdään jokaiselle myös 

teemahaastattelut. Kuvataiteen aikuisopiskelijat toteuttavat ensimmäiset maalaukset omalla ajallaan 

28.1.2022 alkaen ja palauttavat ne seuraavalle kuvataidetunnille 3.2.2022 mennessä. Maalaukset toteutetaan 

akvarelliväreillä. Kaikki informantit saavat akvarellipaperit teoksia varten ja akvarellivärit tarvittaessa lainaan. 

Maalaustehtävä toistetaan samojen informanttien kanssa kevätlukukauden loppupuolella 7.4.2022 ja palau-

tetaan viimeiselle oppitunnille 21.4.2022. Kevätlukukauden 2022 loputtua toteutan myös teemahaastattelut, 

jotka nauhoitan. Haastattelu toteutetaan Etelä-Karjalan kansalaisopistolla lukuvuoden päätyttyä. Jokaisen in-

formantin kanssa sovitaan erikseen sopiva haastatteluaika. Haastattelun kesto noin 1 h. Aineiston keruuta 

varten tarvitaan noin 6–10 informanttia.  

Luottamuksellisuus ja tietosuoja 

Teemahaastatteluihin osallistuvien nimi- ja yhteystietoja ei yhdistetä haastatteluaineistoihin muuten kuin 

koodinumerolla 1–10. Haastateltavien nimilista ja yhteystiedot säilytetään tietoturvallisesti ja tuhotaan tutki-

muksen päättyessä. Haastatteluaineisto on siten nimetön, eikä niistä voi tunnistaa yksittäistä vastaajaa. Myös 

maalaustehtävien osalta nimiä ei mainita. Kaikki vastaukset käsitellään luottamuksellisesti, ja tulokset rapor-

toidaan niin, ettei vastaajia voida tunnistaa missään vaiheessa esimerkiksi haastattelulainausten avulla. Haas-

tattelussa ei myöskään kerätä tietoja, mistä kyselyyn vastanneen voisi tunnistaa kuten ikää, sukupuolta, asuin-

aluetta, työhistoriaa tai työpaikkaa. Haastatteluaineiston käsittelystä, analysoinnista ja litteroinnista vastaa 

tutkimuksen tekijä Tiinalotta Särmölä. Aineistot säilytetään Itä-Suomen yliopiston tietoturvaohjeiden mukai-

sesti lukituissa tiloissa ja salasanoilla suojatuissa tietokoneissa ja tietojärjestelmissä.  

Miten ja mihin tutkimustuloksia aiotaan käyttää? 

Tutkimuksen tulokset julkaistaan pro gradu -tutkielmassa ja se julkaistaan avoimesti. Tällöin tutkielman tu-

lokset ovat avoimesti kenen tahansa saatavilla verkossa. Tutkimusraportti tullaan lähettämään kaikille haas-

tatteluihin osallistuneille. 

Mistä saan lisätietoja tutkimuksesta? 

Tiinalotta Särmölä, Itä-Suomen yliopisto / Filosofinen tiedekunta / Kasvatustiede                            

tiinasar@uef.fi, Puh. 050XXXXXXX 

 

 

 



 

 

LIITE 3. Teemahaastattelun haastattelurunko13.-20.6.2022 

 

Kansalaisopiston kuvataidekurssin vaikutukset opiskelijoiden hyvinvointiin 

 

1.Millaisia tuntemuksia sinulla on kuvataidetunneille tullessa? 

2. Millaisia tuntemuksia sinulla on kuvataidetuntien loputtua? 

3. Mikä on sinulle tärkeintä taideopinnoissa? 

4. Millaista hyötyä taideopinnoista on sinulle ollut? 

 

5. Vertaile elämäntilannetta kuvaavia maalauksiasi (kevätlukukauden 2022 alku ja loppu) ja tul-

kitse niissä mahdollisesti näkyvää muutosta? (Stimulated recall-menetelmää muistuttava aineis-

tonkeruu) 

Näytetään ensimmäinen maalaus: 

1) Kuvaile mitä mietit maalausta tehdessäsi? 

2) Kuvaile mitä se kertoo maalaushetken elämäntilanteestasi? 

Näytetään toinen maalaus: 

3) Kuvaile mitä mietit maalausta tehdessäsi? 

4) Kuvaile mitä se kertoo maalaushetken elämäntilanteestasi? 

Vertaillaan maalauksia keskenään: 

5) Mitä eroa näet näissä kahdessa maalauksessa ja mistä se voisi kertoa? 

 

6. Onko taidekurssille osallistuminen tuottanut sinulle jotain hyvinvointivaikutuksia? 

7. Jos on, niin kuvaile millaisia? 

8. Mikä taidekursseilla on näitä hyvinvointivaikutuksia tuottanut? 

9. Haluaisitko vielä sanoa jotakin? 

 

Kiitos paljon haastattelusta.



 

LIITE 4.  Elämäntilannetta kuvaavat maalaukset 3.2.2022 ja 21.4.2022 ja esimerkit kuva-analyysista (3kpl)  

 

 

 

Taulukko 1. Elämäntilannetta kuvaavat maalaukset (O2) 

Elämäntilannetta kuvaava maalaus 3.2.2022 Elämäntilannetta kuvaava maalaus 21.4.2022 

1. Maalaus  (O2)    

 

2. Maalaus  (O2)    

 

Esi-ikonografinen taso  

 

Maalaus on toteutettu paperille akvarelliväreillä. Teos on abstrakti ja symbolistinen. Maa-

lauksen keskelle on kuvattu mustalla värillä sokkeloinen, pyöreälinjainen labyrintti. Laby-

rintin takana on terävälinjaisia kolmio ja neliömäisiä vaalean sinisiä alueita, joiden välit on 

maalattu kirkkaan vihreällä. 

Esi-ikonografinen taso  

 

Maalaus on toteutettu paperille akvarelliväreillä. Maalaukseen on kuvattu punatukkainen, 

vihreämekkoinen nainen, jonka jaloista kasvaa tumma puunrunko. Puunrunko haarautuu 

moneen eri suuntaan ja oksat ovat monihaaraiset. Oksien päässä kasvaa runsaasti punavio-

letteja kukkia. Puun lehdistö on kirkkaan vihreä ja teoksen tausta loistaa oranssin keltaisena. 

Maalaus on keväinen. Teos on tyyliltään symbolistinen. 

Ikonografinen taso 

 

Opiskelija on kuvannut maalaukseen mustalla viivoituksella sokkeloiset ihmisen aivot. Teok-

sen paperi on laitettu vakaan, jolla saadaan luotua rauhallisuutta ja harmoniaa sommitte-

luun. Maalaus on keskipainotteinen. Aivojen takana olevat geometriset siniset kuviot ja nii-

den vihreät taustalinjat luovat teokseen voimakkaan ristikkäisdiagonaalisommitelman lisä-

ten näin työhön dynamiikkaa. Vihreät alueet näyttävät teiltä, joiden ympärillä on geometrisia 

sinisiä vesialueita tai maa-alueita, jotka ovat jäässä.  

Ikonografinen taso 

 

Opiskelija on kuvannut maalaukseen naisen, jonka varjo muuttuu kasvavaksi, monihaa-

raiseksi ja kukkivaksi puuksi. Teoksen paperi on laitettu vakaan, jolla saadaan luotua rauhal-

lisuutta ja harmoniaa sommitteluun. Puunrunko muodostavat kuvaan vasemmasta alakul-

masta oikealle ylös kulkevan diagonaalilinjan dynamiikkaa ja jännitettä teokseen. Maalaus 

on väritykseltään voimakkaan sävyinen ja kirkas. Punavioletit kukat suhteessa kellertävään 

taustaan luovat voimakkaan vastavärikontrastin. 



 

 

Ikonologinen taso 

 

Teos on toteutettu lukukauden alussa talvella, korona-aikana, jonka vuoksi myös EKKOn ke-

vätlukukauden taideopetuksen aloitusta oli viivästetty viikolla. Mustan labyrintin voi nähdä 

symboloivan aivoja ja ajattelua. Vihreät tiet kuvaavat erilaisia reittejä ja mahdollisuuksia, elä-

män valintoja. Elämän valinnat ja reitit näyttäytyvät sokkeloisina, välillä positiivisen vihreinä 

ja välillä sinisen jäisinä, liukkaina ja hankalina. Teoksen vihreä väri korostuu. Vihreä on tun-

nettu toivon värinä. Vihreä on ollut aikoinaan kasvi- ja jadepohjainen väri, jota oli vaikeaa 

saada kestämään haalistumatta. Vihreän värin käyttö loi toivoa, mutta ei varmuutta onnis-

tumisesta, joten väri liitetään historiallisesti myös onneen. (Väisänen 2015, 257.) 

Ikonologinen taso 

 

Teos on toteutettu kevätlukukauden lopulla pääsiäisen tienoilla, korona-aikana ja yleistä 

maailmantilannetta varjostaa myös Ukrainan sota. Opiskelija on maalannut itsensä maa-

laukseen. Opiskelijasta lähtevä musta synkkä varjo muuttuu puunrungoksi, jonka oksien 

päässä on kukkia. Varjo näyttäytyy mahdollisesti omien juurten etsimisenä. Oksat symboloi-

vat matkaa, jonka päässä odottaa monia vaihtoehtoja. Oksan päässä olevat kukat kuvaavat 

jotain parempaa mitä on edessäpäin, kasvua ja kukkaan puhkeamista.  Oksat näyttäytyvät 

teinä, jotka kuvaavat erilaisia reittejä ja mahdollisuuksia, elämän valintoja. Vihreä on tun-

nettu toivon värinä. Vihreän värin käyttö loi toivoa, mutta ei varmuutta onnistumisesta, joten 

väri liitetään historiallisesti myös onneen. (Väisänen 2015, 257.) Keltaoranssi tausta luo au-

rinkoisen, lämmittävän ja positiivisen tunnelman. Puun kukat voivat kuvastaa näin Ukrainan 

sodan aikana myös rauhaa. 

Peilataan teoriaan: 

 

 Tämänhetkinen elämäntilanne: monimutkainen, vaatii ajattelua, päätöksiä ja 

suunnan/onnen löytämistä, elämäntilanne on kuin labyrintti, joka näyttäytyy välillä 

hankalana ja monimutkaisenakin, mutta osittain kirkkaanakin. Elämäntilanne 

näyttäytyy matkana ja valintoina sekä itsensä kohtaamisena. 

 Opiskelijan sanoin: ”Olen miettinyt ja tehnyt tätä koko viikon.” 

 

Peilataan teoriaan: 

 Tämänhetkinen elämäntilanne: omien juurten etsiminen, itsensä kohtaaminen, 

löytäminen, toiveikkuus, tiet, mahdollisuudet, elämän valinnat, parempaa edessä-

päin, kasvu, kukkaan puhkeaminen, aurinkoinen positiivinen tunnelma, värikkyys, 

rauha, elämäntilanne näyttäytyy matkana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taulukko 2. Elämäntilannetta kuvaavat maalaukset (O6) 

Elämäntilannetta kuvaava maalaus 3.2.2022 Elämäntilannetta kuvaava maalaus 21.4.2022 

1. Maalaus  (O6)    

 

2. Maalaus  (O6)    

 

Esi-ikonografinen taso  

Maalaus on toteutettu paperille akvarelliväreillä. Maalauksessa on kesäinen maisema, jo-

hon on kuvattu aavameri suurine kuohuvine aaltoineen. Horisontti siintää kaukaisuudessa. 

Oikealla puolella horisontissa näkyy korkeita rantakallioita. Meri kuohuu rantahiekkaan ja 

kolme ihmistä on uimassa. Rannalla on muutamia kiviä ja rantaan ajautunut oksa. Suurim-

man kiven päällä on kuin kaksi gekkoliskoa paistattelemassa päivää. Taivas on sininen ja 

taivaanrannassa pilkottaa aavistus keltaista valon tuntua.   

Esi-ikonografinen taso  

Maalaus on toteutettu paperille akvarelliväreillä. Maalauksen keskelle on kuvattu kolme val-

koista nuokkuvaa kukkaa. Kukan lehdet pilkottavat lumihangesta. Kukkien varret ovat kirk-

kaan vihreät. Takana oleva tausta on väritykseltään sinisen sävyinen ja luminen. Kukkien ta-

kana näkyy kolme pajunoksaa, joihin on puhjennut kukkimaan pajunkissoja. Maalauksen 

taustalla hangessa näkyy molemmin puolin heinän tupsuja. Teoksen etualalta lumi on jo al-

kanut sulamaan. Teos on symbolistinen ja värimaailma tekijälleen ominaista. Hangella ja pa-

junoksissa näkyy valon kellerrystä.  

Ikonografinen taso 

 

Opiskelija on kuvannut maalaukseen meren sekä kaksi aikuista ja lapsen uimaan. Maalauk-

sen maisema viittaa Välimeren seudulle. Liikkuvan meriveden voidaan symbolisesti nähdä. 

Teos on sommiteltu vaakatasoon luoden sommitelmaan harmoniaa. Rantaan ajautunut 

oksa luo ristikkäisdiagonaalilinjat sommitelmaan suhteessa meren aaltojen suuntaan lisä-

ten kuvapintaan jännitteisyyttä ja dynamiikkaa. Taivaanranta rajautuu teoksen puoliväliin 

Ikonografinen taso 

 

Opiskelija on kuvannut maalaukseen kolme lumen alta noussutta lumikelloa ja kolme juuri 

kukkaan puhjennutta pajun oksaa. Teos on sommiteltu pystyyn lisäten maalaukseen sommi-

telmallisesti voimakkaamman tunnelman. Teoksen värimaailma on vaalea, rauhallinen ja har-

moninen. Tummat oksat yhdessä kukkien varsien kanssa muodostavat kuvaan ristikkäiset 



 

 

ja sommitelma on alapainotteinen. Ilta on jo saapumassa, sillä aurinko näkyy enää mata-

lalla horisontissa. Maalaus kuvaa mielenmaisemaa tai kaukokaipuuta.  

diagonaalilinjat, lisäten teokseen voimakkuutta, dynamiikkaa ja jännitettä. Taka-alalla olevat 

heinät tasapainottavat sommitelmaa. 

 

 

Ikonologinen taso 

 

Teos on toteutettu lukukauden alussa talvella, korona-aikana, jonka vuoksi myös EKKOn 

kevätlukukauden taideopetuksen aloitusta oli viivästetty viikolla. Teokseen on kuvattu per-

heen ja lastenlasten kanssa yhdessä tehtyjä etelän lomamatkoja ja haavetta siitä, että taas 

pääsisi yhdessä matkustamaan ulkomaille. Maalaus kuvaa mielenmaisemaa tai kaukokai-

puuta. Meren aallokko myrskyää. Liikkuva merivesi voidaan nähdä puhdistavana ja huuh-

tovana elementtinä, vieden mennessään kaiken pahan pois. (Biederman 2003, 409.). Taivas 

näyttää siniseltä, mutta jo hämärtyvän iltaa kohden, kaukana on kuitenkin valoa. Ehkäpä 

korona-aika on väistymässä. 

 Ikonologinen taso 

Teos on toteutettu kevätlukukauden lopulla pääsiäisen tienoilla, korona-aikana ja yleistä maa-

ilmantilannetta varjostaa myös Ukrainan sota. Opiskelija on yhdistellyt aiheensa lehdistä leik-

kaamistaan kuvista. Opiskelija on kuvannut maalaukseen kolme pajunoksaa, jotka symboloi-

vat pääsiäistä sekä kolme lumikelloa, jotka ovat kevään ensimmäisiä lumen alta nousevia kuk-

kia. Kukkia ja oksia on molempia kolme. Kirkollisen juhlapyhän yhteydessä ne voivat mahdol-

lisesti kuvata pyhää kolminaisuutta, Jumalan kolmiyhteyttä eli Isää, Poikaa ja Pyhää Henkeä 

(Biedermann 2003, 237). Kukkivat oksat kuvaavat uutta alkua, kevään odotusta ja kukkaan 

puhkeamista. Elämäntilanne näyttäytyy aurinkoisena. Kukat voivat kuvastaa näin Ukrainan 

sodan aikana myös rauhaa. 

Peilataan teoriaan: 

 Tämänhetkinen elämän tilanne: Tuulinen, haaveilu sosiaalisista suhteista ja ulko-

maan matkasta, valoa näkyy matkan päässä, tulevassa=toiveikkuus. 

 Opiskelijan sanoin: ”Mietin mennyttä ja tulevaa ja etelän matkoja 

Peilataan teoriaan: 

 Tämänhetkinen elämäntilanne: uuden alku, voimakkuus, kukkaan puhkeaminen, 

pääsiäinen, uskonnon merkitys, aurinkoinen, rauha, valoa näkyy tulevassa =toiveik-

kuus. 

 Opiskelijan sanoin: ”Yhdistelin kuvia eri lehdistä ja kokosin siitä tämän.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Taulukko 3. Elämäntilannetta kuvaavat maalaukset (O8) 

Elämäntilannetta kuvaava maalaus 3.2.2022 Elämäntilannetta kuvaava maalaus 21.4.2022 

1. Maalaus  (O8)    

 

2. Maalaus  (O8)    

 

Esi-kronografinen taso  

 

Maalaus on toteutettu paperille akvarelliväreillä. Maalauksessa on talvinen maisema, johon 

on kuvattu huppupäinen hiihtäjä, joka sauvoo ylämäkeen. Tunnelma on kylmän luminen. 

Maisemaan on maalattu lumivaippainen kuusikko. Ladun päässä kuusikon takana paistaa 

aurinko punakeltaisena valaisten hangen nietokset myös punaisellaan. Taivas on kirkkaan 

sininen. 

Esi-ikonografinen taso  

Maalaus on toteutettu paperille akvarelliväreillä. Maalauksessa on keväinen maisema. Lumi 

on jo sulanut. Maalaukseen on kuvattu pyöräilijä, jolla on punainen kypärä ja reppu selässä. 

Repusta roikkuu jättimäinen sivellin ja tarakalla on mahdollisesti maalausvälineitä. Maalauk-

sen luonto on karua ja tasaista. Muutamia tummia puita kasvaa polun varrella. Teoksen etu-

alalla on vihreää kasvillisuutta. Taivas on sininen ja kirkas. Kolme lintua lentää taivaalla vaa-

leiden pilvien lomassa. 

Ikonografinen taso 

Opiskelija on kuvannut maalaukseen talvisen hiihtomatkan. Teos on sommiteltu pystyyn 

luoden näin sommitelmallisesti voimakkaan tunnelman. Hiihtäjän suunta, suksien kärjet ja 

latu muodostavat kuvaan vasemmasta alakulmasta oikealle ylös tulevan diagonaalilinjan 

lisäten dynamiikkaa teokseen.  Punainen hiihtäjän puku suhteessa kylmän siniseen taus-

taan muodostavat voimakkaan kylmä-lämminkontrastin. Hiihtäjän katse ja matka suuntau-

tuvat voimakkaasti oikealle. Aikajanallisesti voidaan nähdä suunnan kuvaavan tulevaa. Tai-

Ikonografinen taso 

Opiskelija on kuvannut maalaukseen keväisen pyöräretken. Teos on sommiteltu vaakaan luo-

den näin sommitelmallisesti rauhallisen tunnelman. Pyöräilijä on sijoitettu keskelle maa-

lausta korostaen näin pyöräilyn merkitystä. Sommitelmaltaan teos on keskipainotteinen. Vih-

reä etualan kasvillisuus luo teoksen etualalta vasemmalle suuntautuvan diagonaalilinjan luo-

den sommitelmaan jännitteisyyttä. Punainen pyöräilijän puku suhteessa kirkkaan vihreään 

kasvillisuuteen luovat voimakkaan vastavärikontrastin. Taustan muut sävyt ovat hyvin neut-

raaleja. Pyöräilijän katse ja matka suuntautuvat voimakkaasti oikealle. Aikajanallisesti voidaan 



 

 

vaanranta rajautuu teoksen yläkolmannekseen. Varjot ovat voimakkaan väriset, varjot pit-

kähköt ja aurinko paistaa melko korkealla. On iltapäivä. Muita ihmisiä ei kuvassa hiihtäjän 

lisäksi näy. 

nähdä suunnan kuvaavan tulevaa. Taivaanranta rajautuu teoksen yläkolmannekseen. Taivas 

on rauhallinen ja melko valoisa. 

 

Ikonologinen taso 

 

Teos on toteutettu lukukauden alussa talvella, korona-aikana, jonka vuoksi myös EKKOn 

kevätlukukauden taideopetuksen aloitusta oli viivästetty viikolla. Teokseen on kuvattu hiih-

täjä, joka symboloi mielekästä tekemistä. Huppu suojaa päätä tai toimii turvana/suojana 

näin korona-aikana. Opiskelija pitää hiihtämisestä. Muita hiihtäjiä ei kuvassa näy. Hiihtäjän 

selkä on katsojaan päin. Tällöin tullaan jostakin tilanteesta tähän hetkeen ja mennään 

eteenpäin. Elämäntilanne näyttäytyy matkana. Hiihtäjä hiihtää vauhdikkaasti kohti tulevaa. 

Sininen tausta korostaa kylmyyttä ja punainen takki ja sukset hiihtäjän lämmintä mieltä. 

Taakse jäänyt matka on takana ja uutta tuntematonta valoisaa on edessä.  Vielä on kuiten-

kin jyrkkä ylämäki noustavana. 

Ikonologinen taso 

 

Teos on toteutettu kevätlukukauden lopulla pääsiäisen tienoilla, korona-aikana ja yleistä maa-

ilmantilannetta varjostaa myös Ukrainan sota. Opiskelija pitää liikunnasta ja luonnossa liikku-

misesta. Teokseen hän on kuvannut itsensä pyöräilemässä, joka symboloi mielekästä teke-

mistä. Opiskelijalla on mukana maalausvälineet. Hän maalaa paljon maalauksia matkoiltaan. 

Nyt ollaan mahdollisesti Lapissa. Suuri sivellin korostaa taideharrastuksen merkitystä. Kypärä 

suojaa päätä tai toimii turvana tai suojana. Opiskelija on yksin. Muita pyöräilijöitä ei kuvassa 

näy. Opiskelija on menossa eteenpäin. Elämäntilanne näyttäytyy matkana. Pyöräilijä polkee 

rauhallisesti kohti tulevaa. Taakse jäänyt matka on takana ja kohtalaisen valoisaa on edessä.  

Peilataan teoriaan: 

 Tämänhetkinen elämäntilanne: mielekäs tekeminen korostuu, suojautumisen 

tarve, yksinäisyys, lämmin olotila, valoisa toiveikas, vauhdikas ja liukas, ehkä ras-

kaskin matka kohti tulevaa, mutta hyvin jyrkkä, valoa näkyy matkan päässä/tule-

vassa=toiveikkuus, suojautuminen 

 Opiskelijan sanoin: ”Myin juuri luistelusukseni. Hiihdän enää perinteisillä. 

 

Peilataan teoriaan: 

 Tämänhetkinen elämäntilanne: taideharrastus korostuu, mielekäs tekeminen pyö-

räily ja maalaus, suojautuinen/turva (kypärä), rauhallisuus, valoisuus, elämänti-

lanne näyttäytyy matkana, eteenpäin meno, yksinäisyys 

 Opiskelijan sanoin: ”Näit varmaan sen minun ensimmäisen versioni aiheesta? Tein 

vielä toisen. Tällainen siitä tuli.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIITE 5.  Elämäntilannetta kuvaavien maalausten sisältö opiskelijoiden kuvailemana 13.-20.6.2022 

 

Taulukko 1. Elämäntilannemaalaukset Stimulated recall -menetelmää muistuttavan aineistonke-

ruun avulla kuvailtuina 
OPIS-

KE-

LIJA 

MAALAUS 1 kuvailu MAALAUS 2 kuvailu MAALAUS 1 ja 2  

eroavaisuudet ja mistä 

se kertoo 

MUUTOS 

Elämäntilanteessa 

(O1) Vapaus, valo, eläkkeelle jää-

minen, loma-asuntore-

montti, korona-aika 

kokee akvarellimaalauksen 

hankalaksi ja arvioi kriitti-

sesti teostaan 

Aihe rantatieltä kävely-

lenkillä ottamastaan 

valokuvasta, kauneus ja 

meren kohina, Ukrai-

nan sodan merkitys vä-

rimaailmassa, 

erittäin tyytyväinen 

teokseensa 

1. Pimeää Suomessa, niin 

kaipaa etelän valoa. Teos 

tehty omasta mieliku-

vasta. 

2. Akvarellimaalauksen 

prosessi tekniikan kan-

nalta lähtenyt käyntiin. 

Teos tehty mallia käyt-

täen. 

Muutos parempaan 

päin 

 

Taiteellisen työsken-

telyn merkitys koros-

tuu 

 

Eläkkeelle jäämisen 

vapaus 

 

Mielekäs tekeminen 

korostuu  
(O2) Opiskelijalla ollut vakava sai-

rausepäily, sairauslomalla, 

ajatukset jumissa, pientä va-

loa ehkä tulevassa 

 

Pystynyt palaamaan 

töihin pikkuhiljaa, eri-

laiset mahdollisuudet, 

mitä haluaa elämältään 

1. Labyrintissa solmussa, 

umpikujassa, ongelmia, 

ei tiedä mihin suuntaan 

pitäisi mennä, abstrak-

timpi teos 

2. Parempaan suuntaan 

ollaan menossa, ei enää 

umpikujassa, uusia vaih-

toehtoja, esittävämpi 

teos 

Kokee hyvinvointinsa 

ja terveytensä men-

neen parempaan 

suuntaan 

 

Suunnan löytäminen 

(O3) Synkät pilvet kuvastavat ko-

rona-ajan vaikutusta, paljon 

lunta, lunta ei järven päällä, 

harmaata, lähes mustaa, an-

keaa, vuoden ajan merkitys, 

vähän toivoa kajasti 

Ukrainan sota, mieli-

kuva televisiossa näh-

dyistä pommituksista, 

mustaa savua ja liekit 

nousivat, dramaatti-

nen, ankea ajatus, ei 

positiivisempaa 

puolta oikein näy 

1. Näkymä mökin teras-

silta, koronapilvet 

2. Näkymä mökin teras-

silta hieman eri suun-

taan, hävittäjät 

 

Mökillä olo ja järvi näyt-

täytyvät tärkeinä ja pysy-

vinä asioina. 

Kokee vointinsa huo-

nontuneen  

 

Koronan ja Ukrainan 

sodan vaikutus 

 

Mielekäs tekeminen 

korostuu 

(O4) Mökkiranta ja lapsen lapset, 

kukat tärkeitä, elämänpuu, 

kuusi lintua, kuusi kukkaa = 

kuusi lapsenlasta, joista yksi 

vielä syntymättä, lapsenlap-

sen odotus 

Kevättä rinnassa, kuk-

kiva kirsikkapuun oksa, 

puutarhatöitä, kevään 

odotus, 

olen tällainen valoisa 

luonne 

1. Lapsenlapsen odotus, 

luonnosteltu kynällä, teh-

nyt kolme eri versiota 

ja käyttänyt monta 

tuntia aikaa maalaami-

seen, ei ole aikoihin maa-

lannut akvarelleilla 

2. Kevään odotus 

Molemmat työt valoisia, 

enemmän valoisa 

luonne, maalattu suo-

raan luonnostelematta 

märkää märälle, va-

paampi ilmaisu 

Muutos parempaan 

päin 

 

 

Kokee itsensä valoi-

saksi luonteeksi 

 

Taiteellisen työsken-

telyn merkitys koros-

tuu 

 

Vuodenaikojen mer-

kitys korostuu 

 

Mielekäs tekminen 

korostuu 

 

Sosiaaliset suhteet 

(O5) Odotti hiihtomatkaa pohjoi-

seen puolisonsa kanssa, juuri 

lähdössä hiihtämään mu-

kava, miellyttävä, myöntei-

nen olotila 

Kevään odotus, ilahtu-

nut kukista ja keväästä, 

iloinen, myönteinen 

ja hyvä mieli 

1. Aiheessa halunnut ku-

vata lumisuutta, omasta 

kriittisessä mielessä nai-

vistinen teos,  

Muutos parempaan 

päin 

 

Iloinen ja myönteinen 

mieli 

 



 

 

2. Maalaus on suurpiir-

teisempi, tavoitellut vä-

hemmän yksityiskohtia, 

hieman kehittyneempi 

teos 

Taiteellisen työsken-

telyn merkitys koros-

tuu 

 

Mielekäs tekeminen 

korostuu 

 

Vuodenaikojen mer-

kitys korostuu 

 

Sosiaaliset suhteet 

(O6) Korona- aallokko, piti olla 

vähän varuillaan, voisi taas 

esimerkiksi vapaasti uida 

ja olla, rannalla puita kuva-

ten koronan roskaa, joka 

voisi huuhtoutua pois 

Talvi tuntui pitkälle ko-

ronan takia, Ukrainan 

sota, kevään tulo, Ku-

kat kuvaavat isä, poika 

ja pyhähenki tai usko, 

toivo ja rakkaus, elä-

män rajallisuuden tie-

dostaminen 

 

1. Korona- aallokko, 

elämä ei ollut niin ta-

saista 

2. Positiivisempi maa-

laus, mieli paranee ke-

vättä kohden, tykkää 

enemmän keväästä ja ke-

sästä 

 

 

Kokee hyvinvointinsa 

menneen parempaan 

suuntaan 

 

Koronan ja Ukrainan 

sodan vaikutus 

 

sosiaalisista suhteista 

haaveilu 

 

Vuodenaikojen mer-

kitys korostuu 

kevät luo hyvinvointia 

(O7) Menossa saareen lämmittä-

mään mökkiä, sauvakäve-

lee paljon liukkaalla jäätiellä 

Maalauksen huone ja 

pöytä tehty mieliku-

vasta, tykkää kukkien 

hoidosta, omistaa pal-

jon erilaisia kukkia, vie 

kukat kesäksi ulos kel-

larista 

1.Tykkää harrastaa tal-

vella sauvakävelyä ja 

mökkeily  

2.Tykkää harrastaa ke-

väällä kukkien hoitoa, 

itseänsä parannellut 

maalaukseen, mielikuva, 

tästä teoksesta pitää 

enemmän 

 

Pohtii teoksien teknistä 

osaamista 

 

Muutos parempaan 

päin 

 

Mielekäs tekeminen 

korostuu 

 

Taiteellisen työsken-

telyn merkitys koros-

tuu 

 

Vuodenaikojen mer-

kitys korostuu 

(O8) Ihanaa, kohta pääsee hiihtä-

mään, liikunta ja hiihto rak-

kaita harrastuksia taiteen 

lisäksi, muuton takia katso-

nut ladut jo valmiiksi 

Liikunta tärkeää, tykkää 

siitä, pyöräilykausi al-

kamassa, haaveilee 

hyvästä säästä ja pää-

sevänsä maalaamaan 

ulos 

1. Liikkuminen luon-

nossa, kylmä ja talvinen 

2. Liikkuminen ja maalaa-

minen luonnossa, ke-

vättä ilmassa, mutta ei 

vielä aivan vihreää 

 

Tehnyt samantyylisen ai-

heen myös toisella maa-

lauskurssilla, johon on 

osallistunut. 

  

Kokee elävänsä vuo-

denaikojen mukaan 

liikkuen luonnossa 

Muutos parempaan 

päin 

 

Mielekäs tekeminen 

korostuu 

 

Taiteellisen työsken-

telyn merkitys koros-

tuu 

 

Vuodenaikojen mer-

kitys korostuu 

(O9) Tarpoo itsekseen eteen päin 

tietä, orpo-olo, koiran kanssa, 

vähän kirkastuvaa edessä, 

kesän odotus 

Ihanaa, kevät tulee ja 

pääsee pihalle, on 

enemmän ulkoilmaih-

minen, fyysinen kasvu 

ja henkinen kasvu 

1. Talvella värit ovat rau-

halliset, sinistä, ta-

saista, kylmää, pientä 

nyhräämistä ja mietin 

noita oksia 

2. keväällä tehty työ, 

enemmin valoa, läm-

pöä, tästä nyt vetelen eli 

rennompi ote työhön 

 

Muutos parempaan 

päin 

 

Mielekäs tekeminen 

korostuu 

 

Taiteellisen työsken-

telyn merkitys koros-

tuu 

 



 

 

Vuodenaikojen mer-

kitys korostuu, kevät 

luo hyvinvointia 

(10) Tärkeää luoda itse väriä 

synkän talven keskelle, kai-

paa harmauteen ihanaa säih-

kettä puhkeavien amaryllis-

ten kautta, värit luovat iloa ja 

mukavuutta, korona-aika loi 

elämään vaikeutta, jota kuvaa 

tummat alueet ja kontrastit, 

kukat tärkeitä ja luonnon 

kasvu 

Kesä on edessä, vuo-

denaikojen vaihtelu, 

kaikki alkaa vihreänä 

kasvaa, pääsee luon-

toon ja ulos, näkee 

kaikki kasvit ja kukat, 

kasvu alkaa ja näkee 

uusia asioita 

1. Teos raskaampi, ko-

vemmat värit: punainen, 

tumma ja indigon sinisen 

väri  

 

2. Teos keveämpi kuva-

ten talven jättämistä, 

maalauksen voi kääntää 

vaikka ympäri ja se toi-

mii sommitelmallisesti, 

kuvattu pitkään kukki-

nutta soilikkia, herkempi 

olo, halu päästä mökille  

Muutos parempaan 

päin 

 

 

Mielekäs tekeminen 

korostuu 

 

Taiteellisen työsken-

telyn merkitys koros-

tuu 

 

Vuodenaikojen mer-

kitys korostuu, kevät 

luo hyvinvointia 

 

Värien merkitys 

 


