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Tiivistelmä 

Käsittelen pro gradu –tutkielmassani Kemijoki Oy:n tiloihin toteuttamaani seinämaalauk-

sen prosessia. Tarkastelen prosessia taidekasvattaja-taiteilijana ja kehitettävänä hank-

keena.  Otan tutkielmani teoria osuudessa tarkasteluun hyvinvoinnin sekä työhyvinvoin-

nin ja taiteen välisen suhteen. Taustoitan teoriaani avaamalla käsitteet hyvinvointi ja työ-

hyvinvointi. Sen jälkeen käsittelen taiteen luonnetta sekä taidetta työhyvinvoinnin kon-

tekstissa. Esittelen teoriakirjallisuuden kautta työtilan merkitystä työhyvinvoinnissa ja tai-

deteoksen roolia työpaikalla. Lisäksi tuon esiin paikkasidonnaisen taiteen ilmiötä. Tarkas-

telen aihettani myös kuvataidekasvatuksen näkökulmasta tuoden esiin kuvataidekasva-

tuksen hyvinvointi vaikutuksia. 

Tutkielmani on taiteellinen tapaustutkimus, jossa yksittäinen tapaus on yritykseen toteu-

tettava seinämaalauksen prosessi. Tuotan prosessista analyysin avulla yksityiskohtaista 

tietoa. Käytän apunani kehittämishankkeen teoriaa. Tutkielmani johtopäätöksissä selviää, 

että vastaavissa projekteissa huomioon otettavia seikkoja ovat prosessin syklisyys, taiteili-

jan rooli, tilaajan toiveet sekä tila ja paikka. Nämä kulminoituvat siihen mitä taideteoksel-

la ja seinämaalauksella halutaan viestiä. Tutkimukseni tuo taidekasvattaja-taiteilijoille tie-

toa siitä miten toimia vastaavissa projekteissa.  
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1. JOHDANTO  

 

 

Taiteen hyvinvointivaikutusten tutkimus- ja kehitystoiminta sekä taidelähtöisten hyvin-

vointipalveluiden toteuttaminen on lisääntynyt viime vuosina valtavasti. Useissa tutki-

muksissa on näytetty toteen taiteen ja kulttuurin myönteiset vaikutukset hyvinvointiin ja 

koettuun terveyteen. (Taikusydän, 2017.) Yksilön hyvinvoinnin kannalta hyvä työterveys 

on tärkeää. Kansantaloudellisesti tarkasteltuna saamme moninkertaisen hyödyn, jos pys-

tymme lyhentämään ja ennaltaehkäisemään sairauslomia. Kelan sairaspäivärahoja mak-

settiin vuonna 2015 reilut 826 miljoonaa euroa. (Ikäläinen 2017, 4,6.) 

 

Taide on siis siirtymässä työhyvinvointiajatteluun. Työn luonne on muuttunut ja tuotanto 

muuttuu koko ajan enemmän palvelu- ja elämyspainotteisemmaksi. Työssä tarvitaan eri-

laisia ominaisuuksia, muun muassa kekseliäisyyttä ja sisäistä motivaatiota. Taide synnyt-

tää luonnollisella tavalla näitä ominaisuuksia. (Riikonen 2013, 12-13, 18.)  

 

Tämä pro gradu opinnäyte-tutkimus käsittelee hyvinvoinnin sekä työhyvinvoinnin ja tai-

teen välistä suhdetta. Hyvinvointi ja työhyvinvointi ovat moniulotteisia ilmiöitä, samoin 

on taide. Tulokulmani aiheeseen tutkimuksessani on miten taide edistää hyvinvointia ja 

työhyvinvointia. Perehdyn teoria osuudessa taidetta työhyvinvoinnissa käsitteleviin tut-

kimuksiin sekä taidekasvatuksen hyvinvointi merkityksiin. Näkökulma muodostuu siitä mi-

tä taide ja taidekasvatus voi tarjota työhyvinvoinnin kehittämisen sektorille. Taidekasva-

tuksen kentälle tutkimukseni tuo tietoa siitä, miten taidekasvattaja, joka on myös taiteilija 

voi soveltaa osaamistaan niin koulumaailmassa kuin sen ulkopuolellakin. 

 

Teoria lukujen ja metodologian esittelyn jälkeen, luvussa neljä kerron Pro gradu tutkiel-

massani taiteellisesta ja empiirisestä osiosta eli tutkimukseni case study osiosta, tutki-

mukseni yksittäisestä tapauksesta. Toteutin vuoden 2016 lopulla seinämaalaus projektin 

Kemijoki Oy:n tiloihin. Analysoin tämän prosessin ja tuon esiin siinä ilmenneitä asioita. 

Seinämaalausprojektia lähestyn taiteellisen- ja tapaustutkimuksen otteella. Tutkimukseni 

muodostuu näin ollen teoria- ja käytännön osioista. Teoria osuus muodostaa tietopohjan 
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työhyvinvoinnista ja taiteen soveltamisesta sekä näiden kahden yhdistämisen eri mahdol-

lisuuksista. Määrittelen taide -käsitettä luvussa kaksi siitä näkökulmasta miten se liittyy 

juuri tähän tutkimukseen. Luvussa kaksi käsittelen myös aihetta ’taideteos työpaikalla’ ja 

avaan paikkasidonnaisen taiteen ilmiötä.  

 

Taiteellinen käytännön osuus toimii tapaustutkimuksen ensimmäisenä osiona, jossa opin 

miten seuraavan kerran vastaavan projektin voisi toteuttaa paremmin. Yhdessä käytän-

nön ja teoria osuuden kanssa kokoan tutkimuksen, jossa selvitän taiteilijan mahdollista 

työkalua, taiteen soveltavaa käyttöä ja konkreettisena työkaluna seinämaalausta koskevia 

huomioita. Tutkimukseni toimii tieto- ja työkalupakettina kaikille taiteilijoille ja taidekas-

vattajille, jotka haluavat toteuttaa vastaavanlaisia projekteja ja edistää työhyvinvointia 

taiteen avulla. 
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2. TAIDE JA TYÖHYVINVOINTI 

 

 

2.1. Hyvinvoinnista 

 

Hyvinvoinnin käsite on laaja ja tarkoittaa eri ihmisille eri asioita. Hyvinvointi on muutakin 

kuin terveyttä ja riittävää toimeentuloa. Se koostuu muun muassa ihmissuhteista ja itsen-

sä toteuttamisesta. Hyvinvointi on tasapainoinen kokonaisuus, joka ympäröi ja muokkaa 

ihmistä. Yksilön itsensä lisäksi hänen hyvinvointiin vaikuttaa hänen läheiset, ympäristö, 

palvelujärjestelmä ja yhteiskuntapolitiikka. (Hokkanen 2011, 3.) 

 

Hyvinvointi voidaan jakaa kolmeen perusluokkaan, joissa jokaisessa on monia osatekijöi-

tä. Nämä kolme perusluokkaa ovat: elintaso, yhteisyyssuhteet ja itsensä toteuttamisen 

muodot. Perustavia arvoja hyvinvoinnissa ovat elintasoon ja ihmisoikeuksiin liittyviä. Ih-

miselle on myös tärkeää kuulua sosiaalisten suhteiden verkostoon, jossa ilmaistaan pitä-

mistä ja välittämistä. Yhteisyys tai yhteisöllisyys taas antaa yksilölle voimavaroja ja mah-

dollisuuksia toteuttaa itseään erilaisilla tavoilla. (Hokkanen 2011, 3.) 

 

Hyvinvointia voidaan määritellä erilaisista objektiivisesti mitattavissa olevista asioista, 

mutta myös subjektiivisista asioista kuten arvostuksista ja tuntemuksista käsin. Näihin 

vaikuttavat elämänkaaren eri vaiheet, toisin sanoen eri ikäkausina eri asiat ovat merkittä-

viä hyvinvoinnille. Nuorille on tärkeää saada toteuttaa itseään, kun taas iäkkäämmälle 

ihmiselle toimintakyky ja itsenäinen selviytyminen ovat tärkeitä. (Hokkanen 2011, 3.)  

 

Kokemus hyvinvoinnista liitetään terveyteen. Se tarkoittaa sitä, että hyvinvointi tarkoittaa 

kokemusta hyvästä elämästä ja oman elämän tärkeydestä ja arvokkuudesta. Hyvään elä-

mään kuuluu myös mahdollisuus tehdä valintoja ja osa näistä valinnoista liittyy siihen, et-

tä voi harjoittaa taiteellisia tai kulttuurisia toimia. Hyvinvointi tarkoittaa siis myös sitä, et-

tä voi toteuttaa itseään, olla luova ja ilmaista tunteitaan. Tälle ajatukselle perustuvat tai-

de- ja kulttuurisisältöiset hyvinvointipalvelut. (Lintunen 2011, 3.) 



 

9 
 

 

Arto Haapala kirjoittaa Ympäristö, estetiikka ja hyvinvointi teoksessa, että hyvinvointi ra-

kentaa hyvää elämää. Hyvä elämä käsitteenä on yksi etiikan klassisista kysymyksistä. Hyvä 

elämä ja hyvinvointi voivat olla jopa identtiset käsitteet silloin, kun hyvinvointi sisältää 

psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin lisäksi ihmisten sosiaaliset suhteet ja yhteiskunnallisen 

järjestyksen. Myös esteettiset arvot ja elämykset kuuluvat hyvään elämään. (Haapala 

2015, 19.)  

 

 

 

2.2. Työhyvinvoinnista 

 

2.2.1 Työhyvinvointi ja työkyky 

 

Työhyvinvointi koskettaa jokaista työikäistä ja työssäkäyvää. Ihmisen hyvinvointi muodos-

tuu työn ja vapaa-ajan tasapainosta. Kun ihminen voi työssään hyvin, se edistää myös hä-

nen hyvinvointiaan vapaa-ajalla. Toisaalta myös vapaa-ajan mielekkäät harrastukset, ih-

missuhteet sekä terveelliset elämäntavat tasapainottavat työn aiheuttamaa rasitusta. 

(von Brandenburg 2007, 180.) Työhyvinvointi on sitä, että ihminen selviytyy työtehtävis-

tään mihin vaikuttavat hänen oma fyysinen, henkinen ja sosiaalinen kuntonsa sekä työyh-

teisön toimivuus ja työympäristön eri tekijät (von Brandenburg 2009, 3). Perusedellytyksiä 

työhyvinvoinnille on turvallinen ja terveellinen työ. Työn tulee myös vastata yksilön edel-

lytyksiä ja ammattitaitoa, ja siihen liittyy aikaansaamisen tunne ja oppimisen kokemuksia.  

Työn tulee olla mielekästä ja palkitsevaa.  Henkilö voi töissä hyvin, kun työ tukee hänen 

elämänhallintaansa. (von Brandenburg 2007, 180 ja Työterveyslaitos, 2017.)  

 

Kokonaisvaltaisen työhyvinvoinnin vastuu koskettaa niin yksilöä, työyhteisöä ja yritystä 

kuin sen johtoakin. Vastuu jakaantuu myös yhteiskunnalle, joka luo yleiset puitteet ja 

mahdollisuudet lakeja säätämällä. Yrityksiä koskee työsuojelulainsäädäntö, joka velvoittaa 

huolehtimaan työturvallisuudesta, työhygieniasta ja työterveydenhuollosta. Työhyvin-

vointia edistetään yhdessä johtajien, esimiesten ja työtekijöiden yhteistyönä. Luottamus-
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henkilöt ja työsuojeluhenkilöstö ovat myös keskeisessä asemassa. (von Brandenburg 

2007, 180 ja Työterveyslaitos, 2017.) 

 

Työkyvyn ylläpitämisen malli eli tyky-toiminta on suomalainen innovaatio. Se sai alkunsa 

keskeisten työmarkkinajärjestöjen tulopoliittisen sopimuksen yhteydessä vuonna 1989, 

jossa sovittiin tyky-toiminnan järjestämisen suosituksesta työpaikoille. Myöhemmin tyky-

toiminnasta tuli osa työterveyshuollon lakisääteistä sisältöä. Se on myös osana työsuoje-

lun ja henkilöstön kehittämisohjelmia. Tyky-toiminnan tavoite on ennaltaehkäistä työky-

vyttömyyttä puuttuen ennaltaehkäisevästi työympäristöön ja -olosuhteisiin sekä työnteki-

jän terveyteen ja toimintakykyyn. (von Brandenburg 2007, 181.) 

 

Työkyky koostuu neljästä osa-alueesta. Työkyvyn perustan muodostavat terveys sekä fyy-

sinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky. Seuraavan osa-alueen muodostaa ammatil-

linen osaaminen ja siihen liittyvät tiedot ja taidot. Tässä yhteydessä mainitaan myös elin-

ikäinen oppiminen. Vähiten tutkittu, mutta keskeisessä roolissa oleva osa-alue koostuu 

arvoista, asenteista ja motivaatiosta. Neljänneksi tulevat työ, työolot, työyhteisö ja työor-

ganisaatio. Esimiehet ja johtajat ovat velvollisia järjestämään tyky-toimintaa. Myös joh-

tamisella on iso vaikutus työntekijöiden hyvinvointiin.  (von Brandenburg 2007, 181.) 

 

 

2.2.2 Työhyvinvoinnin tekijöitä 

 

Työterveyslaitoksen mukaan hyvinvoiva työntekijä on motivoitunut ja vastuuntuntoinen, 

hän tuntee työnsä tavoitteet ja pääsee hyödyntämään vahvuuksiaan ja osaamistaan. Li-

säksi hän saa palautetta työstään ja kokee itsensä tarpeelliseksi. Työntekijän tulee myös 

kokea yhteenkuuluvuutta, mutta myös riittävästi itsenäisyyttä. Hän kokee onnistumista, 

innostumista ja työn imua. (Työterveyslaitos, 2017.) 

 

Von Brandenburg viittaa Kalimoon ja Lindströmiin kirjoittaessaan työhön liittyvästä henki-

sestä hyvinvoinnista, joka koostuu työn eri piirteistä. Näitä piirteitä ovat itsensä kehittä-

mismahdollisuus, mahdollisuus itsenäisiin päätöksiin ja järkevä työkokonaisuus. Muita 
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työhyvinvoinnin piirteitä Brandenburgin mukaan ovat työkuvan selkeys, palautteen ja 

muun tiedon saanti, mahdollisuus vuorovaikutukseen sekä tulevaisuuden tavoitteet työ-

hön liittyen. (von Brandenburg 2007, 181.) 

 

Työterveyslaitoksen internet sivuilla kerrotaan työn imusta. Työn imulla tarkoitetaan 

myönteistä tunne- ja motivaatio tilaa työssä eli työhön liittyvää iloa ja innostusta. Tätä voi 

kokea kaikissa ammateissa. Työ imua voidaan eritellä kolmeen eri osatekijään. Ne ovat 

tarmokkuus, omistautuminen ja uppoutuminen. Tarmokkuus on sitä, että haluaa panos-

taa työhön ja on sinnikkyyttä myös vastoinkäymisten kohdatessa. Tarmokkuus on myös si-

tä, että ihminen kokee itsensä energiseksi. Omistautuminen on kokemusta merkitykselli-

syydestä ja inspiraatiosta sekä ylpeydestä ja haasteellisuudesta työssä. Uppoutumisella 

tarkoitetaan syvää keskittymistä työhön ja siitä saatua nautintoa. Tällöin aika kuluu nope-

asti eikä työstä ole välttämättä helppo irrottautua.  (Työterveyslaitos, 2017.) Uppoutumi-

nen, joka johtaa ajan ja paikan unohtamiseen synnyttää edellytyksiä hyvinvoinnille, mieli-

kuvitukselle ja uusille elämyksille ja ideoille (Riikonen 2013, 19).  

 

Työn imua edistää, jos työntekijä voi itse vaikuttaa työhönsä. Työntekijän tulisi voida 

omatoimisesti muokata työtään itselleen sopivaksi. Työn imua edistää myös työhön liitty-

vät voimavarat. Työn järjestämiseen liittyviä voimavaroja ovat työroolien ja tavoitteiden 

selkeys sekä joustavat työajat. Työtehtävään liittyvät voimavarat ovat työn palkitsevuus, 

monipuolisuus ja kehittävyys. Työn imua kokeva työntekijä lähtee aamuisin mielellään 

töihin, kokee työnsä mielekkääksi ja nauttii siitä. (Työterveyslaitos, 2017.) 

 

Työterveyslaitoksen mukaan hyvinvoivassa työyhteisössä avoimuuden ja luottamuksen li-

säksi innostetaan ja kannustetaan toisia, annetaan myönteistä palautetta sekä puhalle-

taan yhteen hiileen. Hyvinvoivassa työyhteisössä voi myös puhua ongelmista ja säilyte-

tään toimintakyky muutoksissa. Työmäärä pysyy myös aisoissa työyhteisön avulla. (Työ-

terveyslaitos, 2017.) 

 

Työyhteisöön liittyy myös erilaisia voimavaroja, jotka edistävät työtekijän työn imua, eli 

työn tekemiseen liittyvää innostumista ja iloa. Työyhteisön vuorovaikutukseen liittyviä 

voimavaroja ovat työyhteisön ja esimiehen tuki, oikeudenmukaisuus ja johtamisen selkeät 
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käytännöt. Myös arkinen huomaavaisuus ja ystävällisyys ovat palautteen ja arvostuksen 

lisäksi tärkeitä. Toisten työntekijöiden työn imu voi myös tarttua. Muut voimavarat liitty-

vät työhön organisaationa. Tärkeää on tietenkin työn varmuus sekä työn ja muun elämän 

yhteensovittamista tukevat asenteet ja käytännöt. Jopa itsestäänselvyytenä voi mainita 

työpaikan ilmapiirin vaikuttavan työntekijän työn imuun. (Työterveyslaitos, 2017.) 

 

 

 

2.3. Taiteen luonteesta 

  

Taidetta voidaan tehdä ja tarkastella monenlaisista lähtökohdista. Se mitä taide on, voi-

daan määritellä monella tavalla, ja sillä on monia merkityksiä. Latinankielin sana ars, artis 

merkitsee taitoa tai olemisen tapaa (Koivunen 1997, 123). Taiteella tarkoitetaan ihmisen 

luovaa toimintaa yhteisössä ja tuota yhteisöä voidaan nimittää kulttuuriksi. (Hokkanen 

2011, 4.)  Taidekriitikko Leena Kuumola kirjoitaa, että taiteen parhaita ominaisuuksia on 

juuri se, että sitä on vaikea määritellä. Kuumolan mukaan taiteen alkuperäinen tarkoitus 

on ”mahdollisuus tarkastella olemista odottamattomista näkökulmista ja niiden pohtimi-

sen aiheuttama tyydytys” (Kuumola 2012, 20-21). 

Marjatta Bardy kirjoittaa artikkelissaan Taiteen paluu arkeen, että taide voidaan määrit-

tää ”Vaikkapa seuraavasti: Taide on tapoja kuvata ja nimetä maailmaa työstämällä ha-

vaintoja ja kokemuksia taiteen eri lajeissa koetelluin keinoin.” (Bardy 2007, 21.) Bardy kir-

joittaa, että taiteella on käytännöllinen merkitys aistien, tunteiden ja mielen liikuttajana 

sellaisilla tavoilla, joihin ei muilla keinoilla päästä. Taiteen avulla voi peilata ja tulkita to-

dellisuuksien hahmottumista. Hänen mukaansa taide voi muuttaa havaitsemista, koke-

mista ja tuntemista. Taiteella siis luodaan ja jaetaan merkityksiä. (Bardy 2007, 21.) 

Taiteella on myös sivilisaatiohistoriallinen tehtävä ja paikka. Taidetta on ollut jo ennen 

kaupankäyntiä tai tieteenharjoittamista. Taiteellisen ilmaisun tavoin ja avuin on järjestet-

ty suhteita niin kanssa ihmisiin kuin maailmankaikkeuteenkin. Taide ja elämä liittyvät näin 

kiinteästi toisiinsa. Taiteen avulla on luotu merkityksiä ja järjestyksiä ja tällä tavoin asutet-

tu maailmaa. (Bardy 2007, 22.) Alun alkujaan taideteoksilla oli kulttiarvo ja ne olivat magi-
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an välineitä. Kivikautiselle ihmiselle luolamaalaus oli taikakalu, sen ei ollut tarkoitus olla 

esillä toisille ihmisille vaan hengille. Taiteen kulttiarvo työntää taiteen pois näkyvistä. Esi-

merkiksi jotkut jumalpatsaat tai madonnan kuvat ovat vain harvojen nähtävillä tai suu-

rimman osan ajan peitettyinä. Tämänkaltaiset magian välineet ajateltiin taideteoksiksi 

vasta myöhemmin. Nykyään teokset ovat taiteellisia luomuksia, joilla on näyttelyarvo ja 

taiteellinen tehtävä. Ehkäpä tämä nykytietoisuudessa oleva tehtävä erottautuu myö-

hemmin väliaikaiseksi. (Luoto, 2017.)  

Taiteen määritelmää voi lähestyä myös estetiikasta käsin. Estetiikka on filosofian alalaji, 

joka tutkii taidetta. Estetiikassa kysytään kysymyksiä, joilla pyritään lähestymään taiteen 

määritelmää. Estetiikassa kysytään mitä taide on, tai kysymykset koskevat taiteen luon-

netta ja vastaukset pyritään perustelemaan. Estetiikka pohtii myös kauneutta ja rumuutta 

sekä miettii mikä saa aikaan esteettisen elämyksen. Pohdintaan kuuluu myös se, onko tai-

teella tai saako sillä olla välineellistä arvoa. Esteetikko voi pohtia ja tutkia mitä ominai-

suuksia jossakin teoksessa arvostaa ja seuraavaksi voi pohtia sitä onko arvio objektiivinen 

vai onko kyse aina makuasioista. Esteetikko voi myös kysyä miksi taidetta tehdään ja mi-

hin ihminen tarvitsee taidetta. (Räsänen 2008, 20-22.) 

Taiteella ja kulttuurilla voidaan nähdä olla olemassa kolme erilaista roolia. Ensinnäkin tai-

teella ja kulttuurilla on oma arvonsa ja merkityksensä sinänsä. Taiteelliset elämykset ja 

nautinnot sellaisenaan antavat elämään merkityksiä, virkistävät aisteja ja rikastuttavat 

elämysmaailmaa. Toiseksi taiteella ja kulttuurilla on välineellinen rooli. Esimerkiksi taide 

voi olla työkaluna persoonallisuuden kehittämisessä. (Von Brandenburg 2007, 182.) Yksi 

taiteen merkitys ja näkökulma on sen terapeuttinen viitekehys. Taiteella on kautta aikojen 

ollut ymmärrystä luova sekä terapeuttinen tehtävä (Mantere 2007, 11). 

Kolmanneksi kulttuurilla ja taiteella on muuntava (transformoiva) voima. Tämä taiteen 

muuntava voima voi ulottua pidemmälle kuin taiteen välineellinen käyttö. Sen voidaan 

nähdä lisäävän tietoa, luottamusta ja sosiaalista pääomaa sekä antavan tilaa luovuudelle 

yhteisön kehittämisessä ja näin rohkaisee uusien ratkaisujen etsimisessä. Muuntavat ja 

luovat prosessit voivat avata uusia ratkaisuja hallintoelimille yhteisöjen hyvinvoinnin ja 

ekologisesti kestävän kehityksen malleihin. (Von Brandenburg 2007, 182.) 

 



 

14 
 

2.4. Taiteen soveltaminen työhyvinvointiin  

 

2.4.1 Taide elinvoiman lisääjänä 

 

Cecilia Von Brandenburg pitää tärkeänä, että taide ymmärrettäisiin myös itseisarvollisesti 

eli arvona ja merkityksenä sinänsä työhyvinvoinnin edistämisen keskustelussa. Taide it-

sessään on ihmiselle merkityksellinen ja voidaan näin siis nähdä hyvinvoinnin lähteenä. 

Yleensähän taide nähdään välineenä hyvinvointiin, jolloin se on mukana esimerkiksi jon-

kinlaisena toimintana erilaisissa koulutuksissa.  (Von Brandenburg 2009, 5-6.) Kun taidetta 

käytetään hyvinvoinnin edistämiseen, puhutaan taiteen soveltavasta käytöstä. (Hokkanen 

2011, 4.)  

Taide liittyy ihmisten elämässä arvoihin. Se voi tuoda merkityksiä ja sisältöjä siihen, miten 

oma elämä ja sisäisyys liittyvät ympäröivään ja ympärillä oleviin. Taide merkitsee tuntei-

den, sielun ja hengen ilmaisutilaa tässä meidän rationaalisuutta korostavassa länsimaalai-

sessa ajattelussa. Taide liittyy aistivaan ja tuntevaan ihmiseen. Taiteen ääressä pysähty-

minen ja aistiminen voi avata ikkunan kokemukseen, jossa ihminen voi ajatella vapaasti. 

Katsoja voi tiedostaa jotain, mitä ei muuten tiedostaisi. Ihminen kääntyy kohti omaa ko-

kemuksellisuuttaan. Taide voi näin lisätä ymmärrystä ja opettaa inhimillisyyttä ja toisista 

välittämistä. Hyvinvoinnin kokemus tukee ihmisen kokonaisvaltaista kehitystä ja kuulluksi 

tulemista. Tämä voi liittyä niin työhön kuin vapaa-aikaankin. Hyvinvointia syntyy myös 

ihmisten myönteisestä yhteistoiminnallisuudesta. (Von Brandenburg 2009, 3, 5.)  

Lääketieteen tohtori ja psykiatrian erikoislääkäri Eero Riikonen toteaa kirjassaan Työ ja 

elinvoima – Eli miksi harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työn ja työhyvinvoin-

tiajattelun ytimeen, että työhyvinvoinnin edistämisen esteen muodostaa järjen ja ajatte-

lun ylikorostaminen. Produktiivinen arvomaailma yliarvostaa teknis-lääketieteellistä lo-

giikkaa ja toimintamallia. Tällaisessa asenneilmastossa ihmisen kokemukset, unelmat ja 

ahdistukset ovat huuhaata. Työn, työelämän ja työhyvinvoinnin tutkimus ei ole juurikaan 

tutkinut esimerkiksi leikin ja yhteisöllisen sulautumisen kautta syntyvää inspiraatiota ja 

energisaatiota, joka edesauttaa työn imua ja näin lisää työhyvinvointia. (Riikonen 2013, 

12-19.)  
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Riikonen kirjoittaa siis, että harrastukset, leikki ja taide ovat siirtymässä työelämän ja työ-

hyvinvoinnin ytimeen. Hän perustelee väitettään sillä, että työn luonne on muuttunut. 

Tuotanto muuttuu jatkuvasti palvelu-, merkitys- ja elämyspainotteisemmaksi. Tämä vaatii 

muun muassa kekseliäisyyttä ja sisäistä motivaatiota. Nämä ominaisuudet syntyvät luon-

nollisella tavalla taiteen ja leikin kaltaisten toimintojen parissa. (Riikonen 2013, 13, 18.)   

Myös Von Brandenburgin mukaan työelämässä tarvitaan taiteeseen pohjautuvia impuls-

seja, esimerkkejä ja lähtökohtia yksipuolisten ja rajoittuneiden ratkaisumallien kukistami-

seen. Hän näkee myös, että taiteellisesti toimimisen katsastus työn kontekstissa on ajan-

kohtaista. Taidekasvatuksen näkökulmasta keskeisiä työhyvinvointiin liittyviä käsitteitä 

ovat yksilön tarpeet, eettisyys ja kokemuksellisuus toiminnassa. Taiteellinen tutkimus voi 

auttaa ymmärtämään näiden merkityksiä. (Von Brandenburg 2009, 7.) 

Nykyisessä työelämässä edellytetään aiempaa refleksiivisempää työotetta ja tähän liittyy 

jatkuvan toiminnan kehittäminen. Monien alojen työntekijät kokevat tärkeimmäksi osaa-

misvaatimukseksi yhteistyökyvyn. Sen jälkeen tulevat oma-aloitteisuus ja vastuullisuus. Ja 

vasta näiden jälkeen yleensä tulee ammattitaito. Riikonen peräänkuuluttaa elinvoiman 

merkitystä työhyvinvoinnissa. Elinvoima koostuu Riikosen mukaan muun muassa hyvin-

voinnista, innostuksesta ja mielikuvituksen käytöstä. Ilman elinvoimaa on vaikea toimia 

luovuutta ja yhteisöllisyyttä edellyttävissä työtehtävissä. (Riikonen 2013, 257, 260.)  

Suurin osa ihmisistä EU:n alueella on tyytyväisiä työhönsä. Selvitysten mukaan neljä vii-

destä työntekijästä on ollut viime vuosina ainakin melko tyytyväisiä työhönsä. Mutta työ-

elämän ja työhyvinvoinnin indikaattorit viittaavat ristiriitaiseen todellisuuteen. Suomalai-

sista suurin osa haluaisi vaihtaa työtään (palkan pysyessä ennallaan). Työviihtyvyyttä vä-

hentää työntekijöiden kokema kiire. Työhön liittyvät psyykkiset ja ruumiilliset oireet ovat 

yllättävän tavallisia varsinkin naisilla. Työtyytyväisyyden mittaaminen on kuitenkin melko 

hankalaa silloin, kun työn jatkuvuus on uhattuna. Tällöin ollaan tyytyväisiä siihen, että 

työtä ylipäätään on. (Riikonen 2013, 255.)  

Työtyytyväisyys kytkeytyy arvojen saavuttamiseen. Työhön liittyvät arvot voidaan jaotella 

työn tekemiseen liittyviin arvoihin, joita ovat esimerkiksi kiinnostavuus ja haasteellisuus 

sekä muihin arvoihin, joita ovat muun muassa asema, arvostus ja palkkaus. Riikonen mai-

nitsee, etteivät vastaajat välttämättä erottele työhön liittyviä arvoja vaan vastaavat koko-
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naisvaltaisesti. Nykyään edes työtä ja muuta elämää ei osata aina erottaa toisistaan. Työ- 

ja vapaa-aika eivät aina ole erillisiä, eikä työntekijöillä ole erillisiä identiteettejä työtä ja 

muuta elämää varten. Negatiivisesti työtyytyväisyyteen vaikuttaa työtahdin ja tuottavuu-

den kohottamisyritykset.  (Riikonen 2013, 255-256.)  

Työelämä ei ehkä kuitenkaan ole kokonaisuudessaan muuttunut huonommaksi vaan työ-

paikkojen erilaisuus on lisääntynyt. Työpaikkoja koskevat asenteet ovat muuttuneet. Työ-

tä koskeva oletustaso on noussut. Ihmiset myös pitävät aiempaa useampia ja erilaisempia 

asioita tärkeinä työn ja työhyvinvoinnin kannalta. Tärkeimpinä asioina pidetään työn mie-

lenkiintoisuutta ja työpaikan sosiaalisia suhteita. Palkkaus ja työn varmuus sekä kiire ja 

työn raskaus tulevat vasta näiden jälkeen. (Riikonen 2013, 256-257.) 

 

 

2.4.2 Konkreettisia vaikutuksia 

 

Taidelähtöistä toimintaa on sovellettu jo pitkään työyhteisöissä hyvin tuloksin. Taidetoi-

minta parantaa yhteisön sisäisiä suhteita, vahvistaa tiimihenkeä ja rakentaa luottamusta. 

Poissaolot ovat vähentyneet ja stressitasot ovat laskeneet. Myös tuottavuus on parantu-

nut ja liiketoiminta kasvanut. (Ikäläinen 2017, 6.) 

 

Patrik Ikäläinen kirjoitta Taiteen edistämiskeskuksen rahoittamassa raportissa (2017) tai-

teen ja työhyvinvoinnin yhteyksistä. Hän selvittää suurimmat syyt sairauspoissaoloihin, 

jotka olivat vuonna 2015 selkäkivut, mielenterveysongelmat, flunssat ja hengitystieon-

gelmat. Taiteella ja taidelähtöisillä menetelmillä on saatu aikaan hyödyllisiä terveysvaiku-

tuksia. Taidelähtöisillä menetelmillä tarkoitetaan useita eri taiteenalaoja ja työskentely-

menetelmiä, joiden avulla saadaan muutoksia toimintaan osallistuvien ajattelussa ja toi-

minnassa. Ikäläinen on tutkinut tanssin, musiikin, kuvataiteen ja luovan kirjoittamisen 

konkreettisia vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin. (Ikäläinen 2017, 4.) Nostan tässä 

tutkimuksessani esiin kuvataiteen hyvinvointivaikutukset. 
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Visuaalisten taiteiden vaikutukset mielenterveysongelmissa, esimerkiksi masennuksessa 

ovat seuraavat: alentaa ahdistuneisuutta, vahvistaa hyvien elintapojen valintaa, lisää itse-

varmuutta, vähentää eristyneisyyttä, auttaa työkyvyn ylläpitämisessä, lisää työtaitoja ja 

työllistettävyyttä. Myös flunssassa visuaaliset taiteet alentavat ahdistuneisuutta ja madal-

tavat kivun tuntemuksia. Niin ikään selkäkivuissa visuaaliset taiteet alentavat ahdistunei-

suutta ja madaltavat kivun tuntemuksia kuntoutus- ja hoitotilanteissa. Visuaaliset taiteet 

auttavat työkyvyn ylläpitämisessä niin, että ihminen voi niiden avulla jäsentää elämää sai-

rauden aikana. (Ikäläinen 2017, 9, 11, 17.)  

 

Claire Manning toteutti Australiassa, Wollogongin yliopistossa kasvatustieteen alan 

väitöstutkimuksen nimeltään Work-related learning with the arts – developing work skills 

with the performing and visual arts. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää miten taiteellista 

prosessia voi hyödyntää työhön liittyvässä oppimisessa. Tutkimuksessa oli mukana yhdek-

sän eri esittävän ja visuaalisen taiteen pilottia. Oppimiskokemukset analysoitiin konteks-

tuaalisen oppimismallintamisen ja työkyvyn mittausmallien kautta. Tutkimus näytti to-

teen, että taiteellinen ja kokemuksellinen oppiminen lisäävät huomattavasti työhön liitty-

viä kykyjä. Näitä kykyjä ovat kommunikaatiokyvyt, tiimityötaidot, itsenäisyys ja elinikäisen 

oppimisen kyvyt.  (Von Brandenburg 2009, 6.) 

Voimauttavaa taidetyöskentelyä on kokeiltu ainakin Suomessa, Ruotsissa, Saksassa ja 

Australiassa. Taidetyöskentely on tukenut työssä jaksamista. Taide voi myös olla itseisar-

vollisesti esillä työpaikoilla. Taide muuttaa yrityksen kulttuuria, vaikka olisi ”vain” maala-

uksina läsnä. Taiteen ja taiteilijoiden vaikutus yrityksessä inhimillistää yrityksen sisältöä. 

(Von Brandenburg 2007, 183-184 & 2009, 9.)  Joissakin yrityksissä on myös kokeiltu mal-

lia, jossa taiteilija toimii vapaasti yrityksen tiloissa ja toteuttaa omia taideprojekteja tai te-

kee yhteistyötä yrityksen kanssa. (Von Brandenburg 2009, 6.) 

Työpaikoilla voitaisiin kokeilla myös Googlen mallia, jossa 20 prosenttia työajasta eli yh-

den työpäivän viikossa saa käyttää mihin tahansa ”kokeellisempaan”, josta on kiinnostu-

nut ja jota haluaa kehittää eteenpäin. Eikä sen tarvitse liittyä toimenkuvaan. Näistä synty-

neet ideat tuodaan yhteiseen aulaan, jossa joku toinen voi saada siitä lisäideoita. Kuului-

sin tällaisen toiminnan tulos on Google Earth. (Tukiainen 2010, 76.) Taidetoiminta voisi ol-
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la tällaista toimintaa, jossa voidaan kokeilla jotain ihan muuta, mutta joka voikin tuoda 

uusia kehittämiskelpoisia ideoita yrityksiin. 

 

 

2.4.3 Taide ja hyvinvointi hankkeita 

 

Taika-hanke toteutui vuosina 2008 -2011. Sen tehtävä oli pohtia miten taiteen ja työelä-

män integraatioita voisi edistää suomalaisessa työelämässä. Valtakunnallisen hankkeen 

päätoteuttaja oli Helsingin yliopiston Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia. Osatoteut-

tajia olivat Lapin yliopisto, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, 

Teatterikorkeakoulun koulutus- ja kehittämispalvelut ja Turun ammattikorkeakoulun Tai-

deakatemia. Rahoittajan hankkeessa oli Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-

päristökeskus. (Rönkä & Kuhalampi 2011, 10-11.) 

Taika-hankkeen keskeinen tavoite oli kehittää ja tuottaa taidelähtöisiä menetelmiä työyh-

teisöjen erilaisiin tarpeisiin, esimerkiksi työhyvinvoinnin edistämiseen ja virkistymiseen. 

Taika-hankkeen toimijat veivät kukin omalla tahollaan ja projekteillaan hanketta eteen-

päin. Erilaisissa tapaamisissa toimijat jakoivat kokemuksiaan. (Haapala 2011, 7.) Taidepro-

jekteissa saatiin hyviä tuloksia, mutta ongelmana koettiin jatkuvuuden puute. Taideläh-

töinen työskentely on myös vahvasti profiloitunut hoito- ja terapiatyön välineeksi. Taide-

lähtöistä toimintaa voi hyödyntää muillakin toimialoilla ja kaikilla työelämän sektoreilla ja 

missä tahansa työpaikassa. (Rönkä & Kuhalampi 2011, 10.) 

Taika-hankkeen useiden taidelähtöisten toimintojen vaikutukset työyhteisöissä liittyivät 

etenkin kokemiseen, asioiden käsittelyyn ja vuorovaikutukseen. Parhaimmillaan yhteinen 

kokemus, pysähtyminen ja herkistyminen voivat kääntyä työhyvinvoinniksi. Konkreettisia 

esimerkkejä yhteisen kokemuksen tuomista muutoksista ovat esimerkiksi yhteistoiminnan 

lisääntyminen, avoimuuden lisääntyminen, vuorovaikutuksen paraneminen. Työkavereita 

opitaan tuntemaan paremmin, jolloin on helpompi hoitaa asioita yhdessä. Työilmapiirin 

parantuminen vaikuttaa positiivisesti työhyvinvointiin.  (Rantala 2011, 26.)  
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Valtakunnallinen Taikusydän hanke on parhaillaan käynnissä. Turun ammattikorkeakoulu 

sai Taiteen edistämiskeskukselta valtionavustuksen toimintaan vuonna 2015, jossa se 

toimii taiteen hyvinvointivaikutusten yhteyspisteenä. Siitä syntyi Taikusydän, taiteen ja 

hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste, joka yhdistää taiteesta ja kulttuurista hyvin-

vointia -kentäjän toimijat toisiinsa. Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien ke-

hittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto. Sen tarkoituksena on kehittää ratkaisuja tai-

teen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa yhdessä niin, että yhteistyö saadaan 

pysyväksi osaksi hyvinvointia edistäviä palveluita. Hankkeella on monia yhteistyökumppa-

neita ja sen toiminta-aika on vuoden 2018 loppuun asti. (Taikusydän, 2017.) 

Taikusydämen tehtävänä on kerätä ja välittää tietoa taiteen hyvinvointivaikutuksia koske-

vista projekteista ja tutkimuksesta sekä edistää taiteilijoiden työllistymistä sosiaali- ja ter-

veydenhuollon sektorille. Taikusydän vakiinnuttaa taidetta ja hyvinvointia yhdistäviä toi-

mintamalleja, kehittää ratkaisuja ja rahoitusmalleja sektorirajoja ylittävänä yhteistyönä, 

koordinoi tutkijoiden toimintaa, tehostaa alan viestintää ja edistää verkostoitumista niin 

alueellisesti, valtakunnallisesti kuin kansainvälisestikin. Taikusydämen tavoitteena on saa-

da Suomeen taiteen hyvinvointivaikutusten alueverkostoja, jotka kehittävät toiminnan 

rahoittamiseen ja tuottamiseen pysyviä ratkaisuja. Taikusydämen arvoihin kuuluu muun 

muassa, että taide mahdollistaa inhimillisen kokemisen. Taikusydämen ohjausryhmään 

kuuluu eri alojen ja tahojen ammattilaisia ja asiantuntijoita. (Taikusydän, 2017.) 

 

 

 

2.5. Työtila  

 

2.5.1 Hyvinvointia edistävä työtila 

 

Sopivalla työtilalla on merkitystä ihmisen työhyvinvointiin, terveyteen ja työsuoritukseen. 

Työtilojen tulee vastata muuttuvan työn vaatimuksia. Tähän tarvitaan käyttäjälähtöistä ja 

osallistavaa suunnittelua. Työtilat voivat nykyään olla fyysisen tilan lisäksi virtuaalisia. 

Kummassakin tapauksessa tilassa voidaan katsoa olevan neljä ulottuvuutta. Ne ovat toi-
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minnallinen, sosiaalinen ja psykologinen ulottuvuus sekä tilan terveellisyys ja turvallisuus. 

Toiminnallinen ulottuvuus tarkoittaa sitä, että tila tukee työprosessin sujuvuutta. Sosiaali-

seen ulottuvuuteen kuuluu vuorovaikutus, yhteistyö ja yhteinen oppiminen. Psykologinen 

tilan ulottuvuus merkitsee sitä, että huomioidaan yksityisyyden ja henkilökohtaisen tilan 

tarve, joilla myös vahvistetaan hallinnan tunnetta. Optimaalinen tila edistää näitä työtilan 

eri ulottuvuuksia. Lisäksi työtilassa tulee olla hyvä sisäilma ja työtilan tulee olla esteetön. 

(Työterveyslaitos, 2017.) 

 

Sisustusarkkitehti ja kasvatustieteen maisteri Maaretta Tukiainen kirjoittaa kirjassaan 

Luova tila – tulevaisuuden työpaikka (2010), että jokainen työpaikka on omanlaisensa eikä 

ole yhtä oikeaa ohjetta, joka sopisi kaikille, siitä miten tila saadaan luovaksi. Tukiaisen aja-

tus on, että viihtyisä tila luo hyvinvointia, joka taas johtaa luovuuteen ja innovaatioihin ja 

näin koko yrityksen parhaaseen. Kansainvälisen Great Place to Work –instituutin mukaan 

yksi parhaiden työpaikkojen piirre on se, että toimitiloihin kiinnitetään huomiota. Kun 

toimitiloihin panostetaan, se viestii työntekijälle, että hänestä välitetään. Yritykset, jotka 

huolehtivat työtiloista, huolehtivat myös todennäköisesti muista työoloihin liittyvistä asi-

oista. Suomen Great Place to Work –instituutin toimitusjohtaja (nykyinen hallituksen pu-

heenjohtaja) Asta Rossin mukaan hyvän työpaikan tunnelma rakentuu luottamukselle. 

Työntekijän tulee voida kokea olevansa turvassa ja olla oma itsensä ja tämä tulee ottaa 

huomioon myös työtiloja suunniteltaessa. Työntekijät tulisi myös ottaa mukaan heidän 

työympäristöään koskevaan päätöksentekoon. Rossi kuitenkin varoittaa pelkästä kos-

meettisesta tilauudistuksesta. Organisaatiossa ja johtamisessa tulee myös tapahtua uudis-

tuksia, pelkkä tilaremontti on muuten vain lyhyt aikainen kohotus tunnelmaan. Rossi nä-

keekin, että toimitilaremonttien yhteydessä yrityksillä on oiva tilaisuus muuttaa organi-

saatiokulttuuria, rakenteita ja tekemisen tapoja. Joka tapauksessa, monilla työpaikoilla 

uudistetut työtilat vaikuttavat positiivisesti tunnelmaan ja uusi tila voi parhaimmillaan 

luoda uutta ylpeyttä koko työpaikkaa kohtaan. (Tukiainen 2010, 10-13 ja great place to 

work, 2017.) Myös Työterveyslaitoksen erikoistutkija Hilkka Lassi sanoo, että helppoja ja 

nopeita muutoksia työtiloihin kannattaa tehdä (Työterveyslaitos, 2017). 
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2.5.2 Kohtaaminen ja vetäytyminen sekä työympäristön kylämäisyys 

 

Ensisijaisesti tulevaisuuden työpaikoilla tarvitaan kohtaamispaikkoja. Se tarkoittaa, että 

työpaikoilla ja konttoreilla tulisi olla paikkoja tiloja, joissa voi ideoida ryhmässä. Toisaalta 

tarvitaan myös tilaa, johon voi vetäytyä, kytkeytyä irti ja uppoutua omiin maailmoihinsa. 

Tällaisissa tiloissa on hyvä oilla liikuteltavia elementtejä. Myös lapset ja nuoret tarvitsevat 

paikkaa tai paikkoja joihin voi vetäytyä. Mielipaikkaan vetäytyminen on kasvuikäiselle tu-

kena itsesäätelyyn ja elpymiseen. Mielipaikka toimii emotionaalisena resurssina, siellä 

koetaan mielihyvää ja turvallisuutta. Mielipaikka on usein jokin huone, nurkkaus tai tuoli 

kotona. Mielipaikka voi olla myös luonnossa, esimerkiksi suuri puu, kivi tai kukkula. Jotkut 

antavat mielipaikoilleen myös oman nimen. Fyysisellä ympäristöllä on siis paljon merkitys-

tä. Se ei ole vain näyttämö tai kauneusarvo vaan todellakin elimellinen osa itseämme ja 

osa tapaamme pitää yllä psyykkistä toimintakykyämme. (Tukiainen 2010, 79, 84.)  

 

Työpaikoilla on tunnistettu hidastamisen tarve ja niihin halutaan tiloja, joissa voi rentou-

tua. Rentous nähdään mielentilana, jossa voi olla luova ja synnyttää uusia ideoita. Tähän 

tarkoitukseen toimistoissa ja työpaikoilla on todettu hyväksi olla jonkinlainen välitila, 

huone, johon voi vetäytyä ajattelemaan.  (Tukiainen 2010, 52, 59.)  

 

Tukiainen on tutkinut ja hahmotellut luovan tilan elementtejä ja työstänyt työtilasuunni-

telmia. Hän ideoi, että työpaikka voisi olla parhaiten toimiva, jos se olisi ikään kuin pieni 

kylä. Kylässä on erilaisia tiloja kuten tori, kirjasto, kahvila, puisto, kirkko, uimaranta ja 

kirpputori. Jokainen näistä vastaa erilaisia toimintoja joilla on vastaavuus luovassa proses-

sissa. Menemättä sen syvällisemmin luovan prosessin vaiheisiin luettelen Tukiaisen mu-

kaan tähän sopivat optimaaliset erilaiset tilat. Arkisto- ja työtilaa (kirjasto) tarvitaan asioi-

hin perehtymiseen, neuvottelutiloja ja ryhmätyöskentelytiloja (tori) tulisi olla erikokoisia, 

sekä sijaistoiminto- tai virkistys- ja rentoutumistilaa (puisto, uimaranta) tarvitaan elpymi-

seen ja virkistäytymiseen. Hiljentymisen tila vastaa kylä ajatuksessa kirkkoa ja tässä tilassa 

voi rauhassa pohtia ja antaa ajatusten muhia. (Tukiainen 2010, 104-109.)   
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2.6. Taideteos työpaikalla 

 

2.6.1 Taideteoksen ainutkertaisuus  

 

Taideteos työpaikalla voi kääntää ajatukset pois työstä. Huomion kiinnittyminen johonkin 

muuhun kuin työhön joksikin aikaa, voi olla hyvä asia. Taideteokseen uppoutuminen tai 

pakeneminen voi vähentää stressiä, lisätä hyvinvointia ja tehostaa tuottavuutta. Brewer 

(2016) toteaa psykologian tohtori Craig Knight Exeterin yliopistosta, joka on tutkinut työ-

paikkaympäristöjä 12 vuotta, todenneen, että puhtaat ja kliiniset ympäristöt työpaikoilla 

ovat luotu siihen, että työntekijät keskittyvät työhönsä eivätkä häiriinny. Mutta jos tilaa 

rikastuttaa taiteella, työntekijät tuntevat olonsa onnellisemmaksi ja työskentelevät pa-

remmin. (Brewer 2016.) Taideteos voidaan määritellä seuraavanlaisesti: ”Taideteos on 

ihmisen tekemä esitys tai objekti, jolla on esteettistä merkitystä ja oma todellisuutensa. 

Taideteos on uniikki eli ainutkertainen ja aito, korvaamaton” (Jyväskylän ammattikorkea-

koulu, 2017). 

 

Brewer (2016)  siteeraa Knightiä joka sanoo, että estetiikka sanan todellinen merkitys on 

”energiaa-antava” (energy-giving), ja sitä työpaikat tarvitsevat eivätkä mitäänsanomaton-

ta, väritöntä ja vaisua teollista ympäristöä, joka on kuin anesteettinen annos työntekijöil-

le. (Brewer 2016.) Samoilla linjoilla on arkkitehtuurin professori Birgit Cold (2001), ja 

hämmästelee miksi esteettisyydestä ja kauneudesta puhutaan vasta viimeisenä, kun pu-

hutaan ympäristön suunnittelusta. Coldin mielestä on tärkeää, että haastamme sitä käsi-

tettä, jossa kauneus ja esteettinen laatu ovat vain maku kysymyksiä ja jokaisen henkilö-

kohtainen asia, eikä näin ollen niitä voi lähestyä ammattimaisesti ja tieteellisesti. Esteetti-

syys ja hyvinvointi voidaan nähdä kulttuurin, ympäristön ja ihmisten interaktiivisena suh-

teena, eikä staattisena ilmiönä. (Cold 2001, 1-3.)  

 

Esteettisyys voidaan myös nähdä tarpeena siinä missä muutkin tarpeet. Maslowin tarve-

hierarkian mukaan se on vasta viimein tarve sen jälkeen, kun muut tarpeet on tyydytetty 

ja tulee vasta silloin tärkeäksi.  Esteettisyys voidaan kuitenkin nähdä tarpeena, joka on 

synnynnäinen ja kaikkialla läsnä oleva, kaikkiin tarpeisiin integroituna olevana osa-

alueena.  (Cold 2001, 3 ja Lawrence 2001, 150.)  Arto Haapala (2015) selvittää mitä on es-
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teettinen. Esteettinen on jotakin aistimellista ja perustuu kuvittelukykyyn. Kuvitteluky-

kyyn taasen liittyy havaitseminen ja näin ollen kuvittelu liittyy todellisuuteen. Esteettisen 

kokemuksen lähteet voivat olla hyvin moninaisia, luonnonympäristöstä vaikkapa sanatai-

teeseen. Esteettisessä hyvinvoinnissa on siis kyse kuvitteellisista kokemuksista, joilla on 

välineellistä arvoa. Niiden avulla ihminen esimerkiksi rentoutuu tai virkistyy ja näin suo-

riutuu arkiaskareista paremmin kuin ilman näitä kokemuksia. (Haapala 2015, 19-27.)    

 

Taideteos työpaikalla voi toimia monin tavoin. Se voi kohottaa työtekijöiden mielentilaa, 

suoritusta ja hyvinvointia. Taide voi myös tukea ja vahvistaa työtekijöiden ja asiakkaiden 

suhteita ja välittää toivottua viestiä yrityksen vieraille. Taideteokset voivat auttaa viesti-

mään yrityksen brändiviestiä sanattomalla tavalla. Taide voi myös luoda tunnetta yhtenäi-

syydestä työntekijöiden välillä havainnollistamalla yhteisiä huolenaiheita tai kollektiivista 

identiteettiä. Taideteokset voivat niin ikään toimia kuin maamerkkeinä auttaen ihmisiä 

liikkumaan isoissa tiloissa. (Smith 2016.)  

 

Taiteella, niin kuin myös luonnolla, on merkittävä voima ja kyky kuljettaa katsoja toisen-

laiseen mentaaliseen tilaan. Tällaista tilaa voidaan kutsua hämmästyksen kokemukseksi 

tai kokemukseksi jostain valtavasta, jota voi vastaanottaa aisteilla. Aistit laajentuvat. Se 

tarkoittaa, että ihminen tuntee, että on kohdannut jotain todella suurta jollakin tavalla, 

esimerkiksi koossa, lukumäärässä, ulottuvuudessa, kyvyssä tai sosiaalisessa merkitykses-

sä. Hämmästyksen kokemus voi merkittävästi laskea kehomme tulehdustilaa. Tulehdusti-

lat taas voivat johtaa erilaisiin kroonisiin sairauksiin, kuten esimerkiksi diabetekseen. 

Hämmästyksen kokemus voi myös auttaa meitä tuntemaan vähemmän kiirettä, olemaan 

kärsivällisempiä ja toimimaan vapaaehtoisesti ja nämä seikat auttavat tehokkaamassa in-

formaation prosessoinnissa. (Smith 2016.) 

 

Taideteokset, joissa on kuvattu luontoa toimivat hyvin muun muassa stressin vähentäjinä. 

Tärkeitä elementtejä ovat vihreät alueet ja rauhallisesti virtaava vesi. Lisäksi positiiviseksi 

koetut teokset sisältävät kohtuullisen määrän visuaalista kompleksisuutta. Liian yksinker-

tainen tai liian monimutkainen teos vaikuttaa negatiivisesti. Sama pätee myös väreihin ja 

kuvioihin. Niiden ei tule olla liian tuttuja, jotta eivät olisi tylsiä, eikä liian outoja ollakseen 

vaikeatajuisia. Helpointa on prosessoida kaarevia linjoja, jotka ovat mieluummin horison-
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taalisia tai vertikaalisia kuin diagonaalisia. Myös symmetrisyys on suotavampaa kuin epä-

symmetrisyys. Miellyttävät ja mielenkiintoiset kuvat ovat suositellumpia kuin haastavat. 

Katsoja haluaa tuntea, että ymmärtää taideteosta. Yleensä myös figuratiivinen teos on 

parempi kuin abstrakti, todetaan lehdessä ”Work Design Magazine artikkelissa: ”Art in the 

workplace: why you need it and how to choose it”.  Kuitenkaan taideteoksen hankkiminen 

ei ole ihan niin selväpiirteinen tehtävä, koska taiteeseen kuuluu älyllinen, tunteellinen ja 

fyysinen vivahteikkuus.  Jokaisessa työpaikassa on omanlaisensa kulttuuri, organisaatio ja 

tilat, jotka vaikuttavat taiteen hankkimiseen. (Smith 2016.)  

 

 

2.6.2 Paikkasidonnaisuudesta 

 

Mika Hannulla kirjoittaa kirjassaan Nykytaiteen harharetket – kommunikaatioprosessi val-

koisen kuution ulkopuolella, että taideteos on paikkasidonnainen silloin, kun taideteos 

suoritetaan tiettyyn ja valittuun paikkaan. Paikkasidonnaista taideteosta tehtäessä ote-

taan huomioon tila, johon se asettuu ja paikantuu. (Hannula 2004, 17.)  

 

Kuitenkin jos puhutaan nykytaiteesta ja sen paikkasidonnaisuudesta, puhutaan yleensä 

siitä, että mitä taiteella halutaan ajaa takaa. Taustalla on usein jokin pyrkimys muuttaa jo-

takin epätyydyttäväksi koettua nykytilannetta ja tavoitellaan muutosta. Tällöin puhutaan 

osallistuvasta taiteesta. Taideteos voi olla joko myötä- tai vastakarvaan toimimista. Taide-

teoksen ei tarvitse olla aggressiivisesti johonkin asiaan kantaaottavaa vaan se voi hiljal-

leen ujuttautua rakenteisiin, ja vaikuttaa sitä kautta. Usein nykytaiteen paikkasidonnainen 

taideteos onkin julkinen taideteos ja sen tarkoitus on käsitellä julkisia asioita. Teokset voi-

vat olla myös ajallisesti erilaisia. Lyhytkestoinen taideteos saattaa olla tehokkaampi kuin 

pitkäaikainen teos. Pitkäaikaiset teokset edustavat pysyvyyttä ja sitä kautta epäkriittisyyt-

tä suhteessa vallitseviin oloihin. (Hannula 2004, 18-19.)  

 

Hannulan mukaan yhteistä kaikelle paikkasidonnaiselle taiteelle on se, että sen avulla ha-

lutaan hakea vaihtoehtoisia toimintamuotoja tilanteeseen, johon ei olla tyytyväisiä.  On 

tarve ja halu muutokseen.  Hannulan mukaan paikkasidonnainen taide peräänkuuluttaa 
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kriittistä asennetta kaikkeen tekemiseen. Laajemmin nähtynä se on irtiotto modernin tai-

teen periaatteisiin, objektiivisuuteen, universaaliuteen ja seesteiseen puhtauteen. Taiteili-

ja ei ole vain neutraali havainnoija vaan keskellä tapahtumia oleva osallistuja ja merkitys-

ten tuottaja.  (Hannula 2004, 19-21.) 

 

Hannulan mukaan paikkasidonnaisen taiteen perusydin on vuorovaikutus. Paikkasidon-

nainen taide kehittyy vuorovaikutuksessa siinä nimenomaisessa tilanteessa, ajassa ja ti-

lassa, jossa se pyrkii ottamaan paikkansa. Paikkasidonnainen taide ei myöskään ole va-

paampaa kuin mikään muukaan taide.  Paikkasidonnaisen taiteen mahdollisuus on se, et-

tä se voi ottaa yksilöllisyyden, erityisyyden ja paikallisuuden tosissaan sekä keskittyä tilaan 

ja olla siinä läsnä. Paikkasidonnaisessa taiteessa on omat vaaransa. Paikkasidonnaisen tai-

teen haasteet ovat siinä, että tekijät saattavat helposti toistaa itseään, eivätkä reflektoi 

tekemistään tarpeeksi kriittisesti. Toisin sanoen, paikkasidonnainen taide ei ole monistet-

tavissa oleva tuote ja malli. (Hannula 2004, 35, 39, 47-48.)   

 

Paikkasidonnaisen taiteen tekijän tulee ottaa huomioida paikan yleisön tarpeet, halut ja 

pelot, ja sen täytyy pysyä budjetissa. Lisäksi on vielä esimerkiksi julkisen tilan vaatimukset 

turvallisuudesta ja ylläpidosta. Paikkasidonnaista taidetta ei voi tehdä yksin ja taiteilija 

joutuu monenlaisiin kompromisseihin. (Hannula 2004, 39.)  

 

 

 

2.7. Taidekasvatuksen vaikutus hyvinvointiin 

 

Kasvatustieteen maisteri Marjo Rissaselta valmistui vuoden 2016 lopulla kasvatustieteen 

väitöskirja nimeltään ”Taitamisen tiede – tietämisen taide. Taidon oppimisen arkkitehtuu-

ri.” Väitös käsittelee kaikille taito- ja taideaineille yhteistä asiaa, taidon oppimista, tie-

teidenvälisesti: fenomenologisen filosofian, kognitiivisen neurotieteen ja kasvatustieteen 

näkökulmasta. Tutkimustuloksissa selviää, että taito- ja taideaineet ovat tärkeitä mm. ih-

misen minuuden vahvistamisessa ja edistävät yhteisöllisyyden kokemusta sekä minuuden 

ja persoonan kehittymistä. Taito- ja taideaineet tarjoavat myös tilaisuuksia erilaisten tun-
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teiden kokemiseen ja tunnetaitojen harjoitteluun. (Rissanen 2016, 153) Nämä tutkimustu-

lokset vahvistavat sitä, että taiteella, eri tavoin sitä käyttäen, todella vaikutetaan ihmisen 

kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. 

Käden taidot ja käden ja silmän yhteistyö ovat vaikuttaneet ihmisen lajin kehittymiseen 

niin, että aivojen koko on kasvanut. Se, että ihminen on kyennyt ja kykenee muuttamaan 

jonkun arkisen teon tai totutun näkemisen tavan joksikin, jolla on lähtökohtaansa suu-

rempi arvo ja oma merkityksensä, on kulttuurillisesti merkityksellistä. Taidon avulla saa-

daan ihmiselle tärkeiden asioiden näkyvä puoli esiin. Taitaminen liittyy siis kulttuuriin ja 

sen tietoiseen kehittämiseen. Taiteet ovat toimineet eri merkitysten havainnollistajina. 

(Rissanen 2016, 15.)  

Teoksessa Taito- ja taideaineiden opetuksen merkityksiä Sirkka Laitinen kirjoittaa, että 

kaikkein oleellisinta taidekasvatuksessa on se, että oppilaalle syntyy henkilökohtainen 

suhde taiteeseen. Se syntyy parhaiten itse tekemällä, niin, että saa ilmaista ja kokea itsel-

le sopivalla tavalla keskittyneesti. Laitinen toteaa, että lapsen ja nuoren kasvussa itsensä 

ilmaiseminen on keskeistä. (Laitinen 2006, 33- 38.) Nuorille nimenomaan itsensä ilmaisu 

on tärkeä hyvinvoinnin tekijä (Hokkanen 2011, 3). Laitinen viittaa Antero Salmiseen kir-

joittaessaan, että koulussa opitaan usein sitä, että asioihin ja kysymyksiin löytyy yksi oikea 

vastaus. Tämänkaltainen opetus ei varusta nuorta kohtaamaan elämän todellisia ongel-

mia luovasti. (Laitinen 2006, 33-38.)  Kuvataidetunneilla tärkeää on se, että voidaan tar-

kastella asioita ilman oikeaa tai väärää vastausta, pohtia asioita monesta näkökulmasta. 

Laitinen toteaakin, että: ”Kuvataiteessa ilmaisun kieli on kyseenalaistava ja uusia näkö-

kulmia avaava.” (Laitinen 2006, 33.) 

Kuvataidekasvatuksen tunneilla voidaan opetuksen ytimeen tuoda oppilaan oma koke-

musmaailma. Laitisen mukaan omien ajatusten näkyväksi tekeminen on syvää henkistä 

toimintaa, jossa yhdistetään ajatuksia, tunteita ja mielikuvia. Tunneilla voidaan vapautua 

ja luoda, antaa muoto erilaisille tunteille, mutta niin, että kuvantekijä päättää mitä haluaa 

paljastaa ja mitä piilottaa. Kuvan tekeminen mahdollistaa myös ajatusten järjestäytymistä 

ja itsensä hahmottamista suhteessa muihin ja ympäristöön. Laitisen mukaan tämä tukee 

lapsen ja nuoren tasapainoista kehitystä. Laitinen myös kirjoittaa, että hyvässä kuvataide-
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opetuksessa on terapeuttisia elementtejä, kun työskentely lähenee mielihyvän ja ”flown” 

kokemuksia, jotka voivat antaa merkittävyyden kokemuksia. (Laitinen 2006, 40-41.)  

Saila Nevasen väitöskirjassa Focusing on arts education from the perspectives of learning, 

wellbeing, environment and multiprofessional collaboration (2015), jossa hän tutki päivä-

koti- ja alakouluikäisiä lapsia, tutkimustulokset osoittavat, että pitkäkestoisella taidekas-

vatuksella voidaan tukea lasten hyvinvointia ja oppimistaitoja.  Tärkeä tulos tässä tutki-

muksessa oli se, että tilanne, jossa ei tarvitse pelätä epäonnistumista, tukee ja edistää 

oppimista. Lapset myös oppivat taidekasvatuksen avulla yhteistyötaitoja sekä kestämään 

eroavaisuuksia. He oppivat niin ikään kriittisiä ja luovia ajattelun taitoja. Heidän itsetunto 

oppijina kehittyi sekä heidän kuuntelemisen ja keskittymisen taidot parantuivat. Lapset 

oppivat kuitenkin myös epäonnistumista ja sietämään pettymyksen tunteita. Taiteiden 

avulla myös aikuiset voivat saavuttaa lapsille mielletyn leikkimisen maailman. Taide voi 

luoda aikuiselle polun, jossa voi kehittää omaa herkkyyttä, myös pedagogisesti, ja tilan-

teiden tajua. Nevanen myös väittää, että oppiminen ja hyvinvointi ovat yhteenkuuluvia. 

Hyvinvointi tulisi ottaa huomioon, kun suunnitellaan oppimista ja oppimisympäristöjä. 

Leikkiminen on lasten tapa oppia. Taideaineiden ja akateemisten aineiden välille ei tulisi 

luoda kilpailua, koska ne tukevat toisiaan. Nevasen mielestä taidekasvatusta tulisi käyttää 

ennaltaehkäisevästi ongelmien ennaltaehkäisyyn eikä vasta sitten, kun ongelmia tai va-

hinkoja on jo tullut. (Nevanen 2015, 35-36,46, 51.) 

Myös uudessa opetussuunnitelmassa kiinnitetään paljon huomiota hyvinvointiin. Uudes-

sa, 2015 vuoden lukion opetussuunnitelmassa eli Lopsissa määrätään opetussuunnitelmia 

laadittaessa pyrkimään ratkaisuihin, jotka muun muassa tukevat opiskelijoiden hyvinvoin-

tia sekä jaksamista ja osallisuutta. (Opetushallitus 2015, 12-13.) Lopsin arvoperusteissa 

todetaan, että jokaisella tulisi olla mahdollisuus tunnistaa hyvän elämän arvoja ja periaat-

teita. Lukio opetuksen tulee edistää muun muassa hyvinvointia. Opiskelijoiden osaamis-

perustaa kehitetään ympäristön ja kansalaisten hyvinvointia edistävälle taloudelle. (Ope-

tushallitus 2015, 13.) Helena Malmivirta toteutti taidekasvatuksellisen toimintatutkimuk-

sen (2011) ammattikorkeakoulussa sosionomin opiskelijoilla. Tutkimustulos näyttää, että 

taide toimii siltana sosionomiopiskelijan persoonalliseen ja ammatilliseen kasvuun. (Ris-

sanen 2016, 52.) 
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Cecilia von Brandeburg näkee, että taidekasvattajuus on leviämässä yhteiskunnalliseen 

kontekstiin, jossa vaikuttaminen ja toiminta tapahtuvat perinteisten taiteen alueiden ja 

taideinstituutioiden ulkopuolella. Taidekasvatuksen merkitys tulee kasvamaan työelämän 

kehittämiseen liittyvissä kytköksissä. Taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää osana 

kokemuksellista oppimista ja ongelmanratkaisukyvyn kehittämistä. Yrityselämä voi tuoda 

näihin tavoitteisiin paineita eikä taidekasvatuksen näkökulmasta nähtynä taiteen ”pako-

tettu” yhteys ole ongelmatonta. Taidekasvattajien osaamisen kehittämiselle tämä lisää 

myös haasteita. (von Brandenburg 2009, 9.) 
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3. TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA MENETELMÄT 

 

3.1. Tutkimuksen tavoite ja tutkimuskysymys 

              

Tutkimuksen tavoitteena on toteuttaa seinämaalaus yrityksen virkistyshuoneeseen, tutkia 

tätä prosessia ja selvittää miten sen voisi tehdä paremmin. Tutkimuksen lähtökohta oli ti-

laajan toive taideteoksesta eli tässä tapauksessa seinämaalauksesta, tiettyyn paikkaan. 

Seinämaalauksen tarkoituksena oli muuttaa vallitsevia oloja tekemällä tilasta yllätys työn-

tekijöille. Huone muutettiin pirtsakammaksi. Maalauksen toivottiin tuovan virkistystä ja 

työtiloihin haluttiin saada rento huone, jossa voi käydä tauolla tai neuvotella rennossa il-

mapiirissä. 

Tutkimukseni on siis yhdenlainen kehittämishanke. Kehittämishankkeissa tutkija pohtii, 

onko hänen tavoite kehittää teoriaa vai käytäntöä. Seuraava pohdittava asia on, millainen 

tutkimusaineisto on käytettävissä. Onko se mitattavissa oleva, laadullinen vai onko ky-

seessä prosessi. Tutkimushankkeessa tutkija voi sijoittua eri kohtiin asteikolla subjektiivi-

nen – objektiivinen. Näistä tutkimuksen pohdinnoista ja päätöksistä muodostuu tutkijan 

tutkimuksellinen ote.  (Anttila 2007, 22-23.) Tämän tutkimuksen tutkimuksellinen ote on 

subjektiivinen ja käytännönhakuinen. Tutkimustulokseni saavutan havainnoimalla omia 

tekoja, kokemuksia ja elämyksiä. Kirjoitan kokemukseni ylös. Reflektoin ja analysoin niitä. 

Tutkimukseni tutkimusote on tulkinnallis-kokemuksellinen. Tutkimuksen prosessi kohdis-

tuu ensisijaisesti omien kokemusten kannalta tärkeisiin seikkoihin. Tutkijana ja taiteilijana 

kehitän omaa työtäni ja käytän itsereflektiota, tutkin omaa toimintaani, toisin sanoen 

käytän sisäistä evaluaatiota.  (Anttila 2007, 23-24, 36.)  Teoria ja empiirinen osio täyden-

tävät toisiaan niin, että voin muodostaa käsityksen siitä miten taiteilija voi soveltaa osaa-

mistaan vastaavissa projekteissa. 

Tutkimuskysymykseni on: Mitä taidekasvattaja-taiteilijan tulee ottaa huomioon yrityk-

seen toteutettavassa seinämaalausprojektissa?  
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3.2. Tapaustutkimus 

 

Tutkimuksessani käytän tapaustutkimuksellista lähestymistapaa (case study research). 

Tapaustutkimus on tutkimuksellinen lähestymistapa, ei varsinaisesti analyysi menetelmä 

vaan pikemminkin tutkimusstrategia. Tapaustutkimusten avulla voidaan tuottaa rikasta, 

monipuolista sekä yhteen kietoutuvia rakenne- ja toimijasuhteita analysoivaa tietoa. Tyy-

pillistä tapaustutkimukselle on erilaisten aineistojen käyttö. Tapaustutkimuksessa tarkas-

tellaan siis yhtä tai useampaa tapausta, joiden määrittely, analysointi ja ratkaisu ovat tut-

kimuksen keskeinen tavoite (Eriksson & Koistinen 2005, 3-4). Tapaustutkimukselle on 

ominaista, että yksittäisestä tapauksesta tuotetaan yksityiskohtaista ja intensiivistä tietoa 

(Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181). Tapaustutkimus on siis perusteellinen ja tarkka-

piirteinen kuvaus siitä ilmiöstä, jota tutkitaan (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 9). 

Tapaustutkimus myös pohjautuu erilaisiin teoreettisiin ja metodologisiin näkökulmiin. 

Tyypillistä tapaustutkimukselle on laadullinen aineisto, vaikka se voi olla myös määrälli-

nen. Tyypillisiä rajattavissa olevia tutkimuskohteita voivat olla esimerkiksi potilas- ja oppi-

lastapaukset, oikeustapaukset tai erilaisissa organisaatioissa toteutettavat projektit tai 

kehityshankkeet. (Eriksson & Koistinen 2005, 4-8.) Tapaustutkimukselle luonteenomaisia 

ominaisuuksia ovat muun muassa yksilöllistäminen, kokonaisvaltaisuus, vuorovaikutus ja 

mukautuvuus. Olennaista on, että käsiteltävä aineisto muodostaa kokonaisuuden eli ta-

pauksen. (Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181.) 

Tapaustutkimuksessa tapauksen konteksti on tärkeä avata, sillä juuri konteksti tekee ta-

pauksen ymmärrettäväksi ja selittää sitä. Myös tapaustutkimuksen ympäristö eli tapah-

tumaympäristö on osa kontekstia ja määrittää tapauksen toimijat. (Eriksson & Koistinen 

2005, 4-8.)  Tapaustutkimukset etsivät vastauksia kysymyksiin miten ja miksi. Tutkimus-

kohde voidaan valita erilaisilla kriteereillä. Tutkittava tapaus on joko esimerkiksi mahdolli-

simman tyypillinen, rajatapaus, paljastava tai ainutkertainen ja opettava tapaus. Opetta-

vaisen tapauksen tutkimisessa voidaan oppia tuntemaan ilmiön yleisiä piirteitä, tyypilli-

sessä voidaan tuloksia siirtää muihin vastaaviin tapauksiin ja paljastavassa tapauksessa 

tutkija pääsee käsiksi aikaisemmin tutkimattomaan ilmiöön.   (Saarela-Kinnunen & Eskola 

2015, 182 184.)  
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Tapaustutkimuksella voi olla välineellinen merkitys. Sen avulla pyritään ymmärtämään 

myös jotain muuta kuin vain yksittäistä, kyseistä tapausta. Tällainen tapaus on kiinnostava 

yleisten teemojen ja teoreettisten kehittelyjen vuoksi. Kuvailevalla tapaustutkimuksella 

pyritään tarjoamaan tietoa olemassa olevien käytäntöjen luonteesta ja muodosta. Kuvai-

leva tapaustutkimus ei vain kuvaile ja kerro tapauksesta, vaan sillä on yhteydet teoreetti-

seen ajatteluun. (Eriksson & Koistinen 2005, 9-11.) Tapaustutkimuksessa kokonaisvaltai-

nen ymmärtäminen on tärkeämpää kuin yleistäminen. Kuitenkin yhden ilmiön kuvaami-

sen taustalla on toive ymmärtää inhimillistä toimintaa yleisemminkin. (Saarela-Kinnunen 

& Eskola 2015, 185) 

 

 

3.3. Kehittämishanke 

 

Tutkimukseni on yhdenlainen kehittämishanke. Pirkko Anttila on kirjoittanut teoksen Rea-

listinen evaluaatio ja tuloksellinen kehittämistyö (2007), jota käytän tutkimukseni apuna 

prosessin arvioinnissa ja kehittämisessä eli tutkimusstrategianani.  

Kehittämishankkeissa arviointi kohdistuu hankkeeseen kokonaisuutena, hankkeen osa-

vaiheisiin tai kumpaankin. Formatiivisessa eli vaiheittain tapahtuvassa arvioinnissa arvi-

oinnin kohteena ovat käytännön työtehtävän työotteet ja -tekniikat, vaihtoehtoisten rat-

kaisujen merkitys kunkin työvaiheen eteenpäin sujumisessa, toimijoiden työmenetelmät, 

asiakkaiden ja sidostahojen toiminta sekä onnistumiset, epäonnistumiset ja ongelmakoh-

dat. Arvioinnin tulee olla uskottava. Myös edellytetään sisällön ja kontekstin asiantunte-

musta ja käytännönläheisyyttä. (Anttila 2007, 84-85.) 

Summatiivisessa eli kokoavassa arvioinnissa tarkastellaan kokonaistulosta etukäteen ase-

tettujen tavoitteiden ja odotusten välillä. Siinä arvioidaan tehtyjen interventioiden merki-

tystä ja vaihtoehtoisten ratkaisujen merkitystä kokonaisuuden onnistumiselle. Arvioinnin 

tulee olla uskottava ja luotettava. Arvioinnilta edellytetään kohteen kokonaisuuden ym-

märtämistä ja kykyä suhteuttaa tulokset laajempaan kontekstiin. (Anttila 2007, 85.) 
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Kehittämishankkeen arvioinnissa kiinnitetään huomiota erityisesti seuraaviin seikkoihin ja 

näkökulmiin: hanketta arvioidaan sekä vaiheittain että kokonaisuutena, hanketta taustoi-

tetaan riittävästi, luodaan oletukset siitä millä toimilla saavutetaan parhaita tuloksia ja 

mitä vaikutuksia näillä tuloksilla on, millaisia tuloksia on realistista saavuttaa käytössä 

olevilla välineillä, ajalla ja resursseilla sekä millaisella asiantuntemuksella saavutettuja tu-

loksia arvioidaan. (Anttila 2007, 86.)    

Kehittämishankkeen prosessissa on erilaisia vaiheita, joita seuraavassa käyn läpi. Hank-

keet sisältävät yleensä arvioinnin ajatuksen ja omaan työhön suhtaudutaan tutkivasti ja 

muuttavasti. Realistisessa evaluaatiossa on heti alusta alkaen selvää, että kehittämishan-

ke on prosessin luonteinen. Rakenteet ja kontekstit ovat dynaamisia, toiminnallisia ja 

muuttuvia. Tutkimusta tehdään jotakin tiettyä projektia varten, sillä on rajattu tavoite ja 

tuloksia pitää voida hyödyntää. (Anttila 2007, 83.) 

Hanke voi lähteä liikkeelle monesta eri syystä, tarpeesta, kokeilunhalusta tai teoreettisista 

lähtökohdista. Alkusysäys hankkeelle lähtee siis joko konkreettisista reaalimaailman ilmi-

öistä tai sitten idean tasolla olevasta visiosta, josta luodaan ensimmäinen mielikuva. Han-

ke alkaa hankesuunnitelmalla ja lähtökohtien selvittämisellä. Määritellään konteksti ja 

asetetaan tavoitteet. Kartoitetaan hankkeeseen liittyvien eri tahojen näkemykset ja ar-

vostukset. Täsmennetään hankkeen keskeiset kysymykset. Mikä tarvitsee kehittämistä ja 

mitkä ovat tavoitteet ja odotukset. Tavoitteiden ja arvotaustojen määrittely kannattaa 

tehdä toimeksiantajien kanssa yhdessä ja selkeästi ettei myöhemmin synny epäselvyyksiä. 

Tekijän eli ammattilaisen arvostukset ja asenteet saattavat poiketa suurestikin sidostaho-

jen arvostuksista ja asenteista. Olisikin hyvä pitää yhteisiä tuumailu tuokioita, joissa ra-

kennetaan yhteistä mielikuvaa niin pitkälle kuin mahdollista. Tässä vaiheessa tehdään 

luonnoksia ja kuvaillaan odotettuja ominaisuuksia. (Anttila 2007, 89- 92.) 

Anttila nimeää hankkeen seuraavan eli toisen vaiheen nimellä ”Ohjelmateorian luomi-

nen” (Anttila 2007, 92).  Ohjelmateoriassa esitetään perustelut ja taustat tuleville toimille. 

Se on teoria siitä mitä varten tehdään ja missä kontekstissa. Siinä pohditaan mihin kehit-

tämiskysymyksiin haetaan vastausta. Tehdään katsaus kirjallisuuteen tai muuhun lähde-

materiaaliin, josta selviää aikaisemmat samantyyppiset hankkeet ja niiden tavoitteet, on-

gelmat ja havainnot. Tähän vaiheeseen kuuluu myös kartoittaa tekijöiden sisäistä ja hil-
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jaista tietoa, niin kutsuttua hankkeen sisäistä tietoa. Se pitää sisällään jokaisen toimijan 

lähtökohdat, kokemukset, tottumukset, työrutiinit, osaamisen ja asiantuntijuuden. Hank-

keelle luodaan toimintasuunnitelma ja syklit, joiden kautta hanke etenee selvästi ja käy-

tännöllisesti.  Suunnitellaan myös vaihtoehtoisia malleja, joita testata ja verrata. (Anttila 

2007, 93-94.) 

Hankkeelle laaditaan evaluaatiosuunnitelma, joka pitää sisällään muun muassa seuraavia 

kysymyksiä: miten määritellään arvioinnin ydintekijät, suoritetaanko arviointi sisäisenä vai 

myös ulkoisena arviointina, arvioinnin ajoittuminen pitkin matkaa vai vain lopuksi, kuka ja 

ketkä arvioi sekä mikä on arvioinnin tarkoitus. Arviointimenettelyn näkökulma tulee rat-

kaista ja kriteereitä pohtia, niiden tulisi tukea asetettuja tavoitteita ja arvopäämääriä. 

(Anttila 2007, 95.)  

Kolmas vaihe on toiminnan vaihe, toimintaohjelman toteuttaminen eli Anttilan sanoin: 

”Kehittämishankkeen syklinen eteneminen (retroduktio)” (Anttila 2007, 95). Tässä vai-

heessa saadaan jokin työkokonaisuus suoritetuksi. Hanke etenee sykleittäin ja arviointia 

voi käyttää kussakin syklissä sisäisesti sekä myös ulkoisesti, jos se on järkevää. Tässä vai-

heessa tapahtuu hankkeen kehittämistyö ja käytännöllinen arviointi, prosessia seurataan. 

Tutkimusaineisto kerätään (päiväkirjat, valokuvat, videot, nauhoitukset, yms.) Kiinnite-

tään huomiota työmenetelmiin, materiaaleihin, tekniikoihin, työaikajärjestelyihin, ynnä 

muuhun sellaiseen. Mahdollisesti myös suoritetaan lisää tiedonhankintaa tarpeen mu-

kaan (esimerkiksi haastattelu, käytettävyyden testaus). (Anttila 2007, 96.) 

Neljäs vaihe on teoreettisen kokoamisen vaihe, jossa kootaan tulokset, tehdään päättöar-

viointi ja hankkeen kokonaisuuden arviointi. Myös mahdollinen palaute- ja reflektoin-

tiaines kootaan. Koottu aineisto analysoidaan. Tulokset evaluoidaan yhdessä johtoryhmän 

ja sidosryhmien kanssa. Päätösseminaarit ovat suositeltavia. Niissä voidaan kriittisesti 

tehdä kokonaisarvio hankkeesta sekä saada ja antaa palautetta. Hankkeesta kootaan ra-

portti tai julkaisu ja niistä tiedotetaan. Kokonaisuuden loppuarviointiin kuuluu keskeisem-

pien tavoitteiden toteutumisten tarkastelu. Siihen voi kuulua esimerkiksi vaikuttavuuden, 

tehokkuuden, hyödynnettävyyden, taloudellisuuden arviointia sekä kestävyyden ja laatu-

kriteerien näkökulmia. Kysymyksiä, joita tässä vaiheessa voidaan kysyä ovat: toteutuivat-

ko tavoitteet ja odotukset, millainen oli interventioiden toimivuus, täyttyivätkö prosessin 
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suunnittelu ja toteutustapa niille asetetut odotukset, mitkä tekijät edistivät ja estivät to-

teutumista, saatiinko sellaisia tuloksia joita oli odotettu sekä ovatko tulokset hyödynnet-

tävissä. Myös taustalla olevaa teorian toimivuutta tarkastellaan. (Anttila 2007, 97-99.)    

 

 

3.4. Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus 

 

Kun puhutaan taiteellisesta tutkimuksesta, tulee määrittää ja jäsentää onko kyseessä tai-

detta käsittelevä tutkimus, taiteellinen tutkimus jostain taiteen ulkopuolisesta asiasta vai 

tutkimus taiteen tekemisen käytännöstä. Taidetta käsittelevässä tutkimuksessa taiteen-

tutkijat tarkastelevat esimerkiksi taidehistorian ilmiöitä, kun taas taiteellinen tutkimus 

jostain taiteen ulkopuolisesta asiasta on tutkimusta, jossa taide on menetelmänä tai tu-

losten esittämisen keinona. Taiteen tekemisen käytänteitä ja luovaa prosessia koskevat 

tutkimukset ovat taiteilijoiden tekemiä ja ovat taidemaailmaa varten tehtyjä. Tällainen 

tutkimus on taiteellista tutkimusta, jossa taiteilija-tutkijan työskentely ymmärretään tut-

kimukseksi. Taideperustainen tutkimus on tutkimusta, jossa taiteellinen työskentely on 

yhtenä tieteellisen tutkimuksen menetelmänä tai tulosten julkistamisen välineenä. Taide 

voi olla esimerkiksi aineiston käsittelytavassa. Taideperusteista tutkimusta voidaan myös 

liittää muiden tutkimusmenetelmien rinnalle, esimerkiksi narratiiviseen- tai toimintatut-

kimus menetelmään. (Huhmarniemi 2016, 35, 39.) 

Taiteellisissa tutkimuksissa tavoitellaan yleensä tiedonmuodostusta, joka esitetään tai-

teellisena produktiona ja sen dokumentteina. Usein taiteilija-tutkijat kirjoittavat taidetta 

innoittavista teorioista mieluummin kuin taiteellisesta työskentelystään. Kuitenkin taiteel-

lisen työskentelyn kuvailu kirjoittamalla on tarpeellista.  Taiteellisessa tutkimuksessa tai-

teilija-tutkija soveltaa practice as reasearch menetelmää ja vastaa ”miten” kysymyksiin 

kuin jos sitä vertaisi polkupyörällä ajoon. Pyörällä ajon osaa, mutta se pitää pystyä sanal-

listamaan. Näin taiteellisen osion rinnalle saadaan prosessin dokumentointi, vaikutteiden 

kuvaaminen ja kriittinen reflektointi. Lisäksi tutkimuksissa tulee olla täydentävä kirjallinen 

osio, josta tulee esille tutkimuksen käsitteelliset viitekehykset. (Huhmarniemi 2016, 

35,38.) 
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Usein taiteellisen ja taideperustaisen tutkimuksen yhteydessä kysytään, käsitteleekö tut-

kimus taiteilijaa itseään vai tutkiiko taiteilija omia teoksiaan. Taiteilija-tutkijan subjektiivi-

suudesta voidaankin olla erimieltä. Voidaan nähdä, että taiteilija-tutkijan ei pitäisi tutkia 

omia teoksiaan. Toisaalta voidaan katsoa, että tutkimuksen lähtökohtana voi olla avoin 

subjektiivisuus ja taiteilija on tutkimuksen keskeinen työväline. Taiteellisessa tutkimuk-

sessa taiteilija-tutkijan tavoite voi olla oman taiteellisen ilmaisun kehittäminen, kun taas 

taideperusteisissa tutkimuksissa voidaan tähdätä taiteen soveltavan käytön edistämiseen 

erilaisissa konteksteissa. Taideperustaista tutkimusta voidaan käyttää soveltavan taiteen 

alalla, kun taiteilijat pyrkivät ymmärtämään omaa työtään ja kehittämään sitä.  (Huhmar-

niemi 2016, 39.) 

Tässä tutkimuksessa kartoitan omaa taiteellista työskentelyäni tietyssä projektissa. Ku-

vaan taiteellisen prosessin vaiheita ja tuon päivän valoon taiteellisessa prosessissa esiin-

tyviä, osin intuitiivisia valintoja. Tutkimukseni on taiteellinen tutkimus, jonka avulla kehi-

tän omaa työskentelyäni tuomalla esille asioita, jotka ovat hiljaista tietoa, tietoa, jota en 

ole jäsentänyt sanoiksi aikaisemmin. Samalla kirjoitan auki myös käytännön prosessin ja 

kehitän näin työskentelyä ja sovellettavaa taiteellista työkalua vastaavanlaisiin projektei-

hin, eli projekteihin, joissa on tilaaja, toteutuu näin yhteistyössä ja joka toteutuu johonkin 

tiettyyn paikkaan. En siis kuvaile ja kartoita taiteellista työskentelyäni, joka tapahtuu työ-

huoneen yksityisyydessä ja joka on täysin omaehtoista taiteellista työskentelyä.  

Tällaisessa tutkimuksessa tiedonmuodostus tapahtuu taiteen menetelmillä ja strategioilla 

ja tutkimuksen on tarkoitus lisätä inhimillistä tietoa ja ymmärrystä. Oleellista on prosessin 

läpinäkyvyys, taiteellisen prosessin sanallistaminen ja tutkijan itsekriittisyys.  (Huhmar-

niemi 2016, 37.) Tutkimukseni on taiteellisen ja taideperustaisen tutkimuksen välimaas-

tossa. Taideperustaiselle tutkimukselle on tyypillistä muun muassa kantaaottavuus, poliit-

tisuus ja assosiaatioiden tuottaminen (Huhmarniemi 2016, 41). Siinä mielessä tutkimuk-

seni ei ole taideperustainen, mutta kuitenkin se on sovellettavissa oleva ja tiedostamista 

lisäävä (Huhmarniemi 2016, 41). Toivon tutkimukseni valaisevan muita vastaavanlaisessa 

tilanteessa olevia taidekasvattaja-taiteilija-tutkijoita.  
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4. TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

4.1. Tapauksen ja aineiston esittely 

 

Tässä taiteellisessa tapaustutkimuksessa käsittelen yhtä tapausta, josta tuotan yksityis-

kohtaista tietoa ja tutkimuksen keskeinen tavoite on tuon tiedon analysointi. Tämän tut-

kimuksen tapaus on yritykseen toteutettavan seinämaalauksen prosessi. Tapaustutkimuk-

sessa tarkastellaan siis yhtä tai useampaa tapausta, joiden määrittely, analysointi ja rat-

kaisu ovat tutkimuksen keskeinen tavoite (Eriksson & Koistinen 2005, 4). Tapaustutkimuk-

selle on ominaista, että yksittäisestä tapauksesta tuotetaan yksityiskohtaista ja intensiivis-

tä tietoa (Saarela-Kinnunen & Eskola 2015, 181). 

Koko prosessi alkoi siitä, kun Kemijoki Oy halusi toimistotiloihinsa seinämaalauksen. Sieltä 

oltiin yhteydessä Lapin yliopiston dekaani Timo Jokelaan, joka ehdotti tehtävään minua. 

Olin ollut aikaisemmin projektitehtävässä Kemijoki Oy:llä toisen opiskelijan kanssa, joten 

Kemijoki Oy:n väki oli tuttua ja oli luontevaa palata töihin yritykseen. Olin myös toteutta-

nut aikaisemmin seinäpiirustuksen yliopistolle ja saanut näin kokemusta siitä, miten voi-

daan toteuttaa teos suoraan johonkin tiettyyn tilaan. Tosin tämä seinäpiirustus oli toteu-

tettu interaktiivisena teoksena, joten en ollut teoksen ainoa tekijä. 

 

Projektina oli siis toteuttaa seinämaalaus yrityksen yhteen huoneeseen, josta oltiin teke-

mässä yrityksen virkistys ja rentoutumishuonetta sekä epävirallista palaverihuonetta. 

Opiskelijoilla olisi täysin vapaat kädet toteutukseen, mutta projektilla oli melko kiireelli-

nen aikataulu. Timo Jokela lähetti Kemijoki Oy:n yritysvastuu johtajan Tarja Zitting-

Huttulan sähköpostia minulle eteenpäin ja jatkoin itse yhteydenpitoa Kemijoki Oy:n suun-

taan. Sovimme sähköpostitse, että tulen toteuttamaan seinämaalauksen joulukuun 2016 

alussa. Yhteyshenkilönä kanssani toimi Kemijoki Oy:n Helena Ylihurula. Sovimme hänen 

kanssaan aikatauluista, muista käytännön asioista ja minulle suoritettavasta korvauksesta. 
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Kemijoki Oy oli tekemässä loppuvuodesta 2016 toimistollaan tilauudistusta. Toimisto oli 

muuttamassa useasta kerroksesta vain yhteen kerrokseen. Muutos oli seurausta jo aikai-

semmin yrityksessä tapahtuneisiin muutoksiin, jossa toimintaa ulkoistettiin paljon. Kemi-

joki Oy:n tiloihin oli jo myös muuttanut vuokralaisia. Kemijoki Oy halusi siis tilan, jossa 

työntekijät voivat rentoutua ja virkistyä. Tilan, jossa voi oleskella ja jossa luovuus voisi he-

rätä, tilan joka voisi synnyttää uusia ajatuksia. Teemana oli innostus ja ilo.  

 

Aloitin suunnitteluvaiheen Oulussa 16.11.2016, eli kaksi viikkoa ennen varsinaisen työn 

aloittamista. Kommunikointi Rovaniemelle käytiin tilaajan kanssa lähinnä sähköpostilla, 

muutama puhelinsoitto joidenkin asioiden tarkistamiseksi oli myös tarpeen. Suunnittelu-

vaiheen jälkeen seurasi varsinaisen seinämaalauksen aika. Toteutin seinämaalauksen nel-

jässä päivässä, perjantaista maanantaihin (2.-5.12.2016) Rovaniemellä, Kemijoki Oy:n ti-

loissa. Lopuksi valokuvaaja tuli ottamaan valmiista maalauksesta kuvia. Kemijoki Oy halusi 

omaan sisäiseen verkkolehteensä jutun tästä tapauksesta. Minua haastateltiin kyseistä 

julkaisua varten. Kuvia käytettiin myös paikallislehdessä, Kemijoki Oy:n Tarja Zitting-

Huttula halusi myös tiedottaa tapauksesta näin.  

 

Tutkimukseni aineisto koostuu tilaajan kanssa käydyistä sähköpostikeskusteluista, proses-

sin alussa kirjoitetuista (sähköisestä) päiväkirjamaisista muistiinpanoista (1,5 sivua), luon-

nospiirustuksista sekä varsinaisen prosessin eli maalauksen aikana käsin kirjoittamasta 

päiväkirjasta (9 kpl A5 kokoista sivua). Lisäksi olen kirjoittanut prosessin kuvausta 3,5 si-

vua. Valokuvasin myös maalausprosessia, joten kuvia on maalauksen eri vaiheista. Lisäksi 

esittelen kuvamateriaalia, joka on inspiroinut minua suunnittelu- ja tekovaiheessa ja näin 

vaikuttanut valintoihini ja teoksen syntyyn. Tutustuin myös Taidemaalariliiton Taide ra-

kennetussa ympäristössä sivustoon. Sieltä löytyi kaksi sisätiloihin tehtyä seinämaalaus ta-

pausta, jotka näin sopivat minulle esimerkkeinä. Nostan esille huomioita näiden taiteili-

joiden työskentelystä. Aineisto on kokonaisvaltainen dokumentointi koko prosessista. 

Useamman kuukauden välimatka varsinaiseen seinämaalauksen toteutukseen antaa mi-

nulle hyvän tilan pohtia vielä jälkikäteen syntyneitä ajatuksia prosessista ja lopputulemas-

ta.  
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Empiirisen ja taiteellisen osion (eli case studyn) aineisto rajautuu yhteen kapeaan osaan 

työhyvinvointia ja taidetta: yksittäiseen seinämaalaukseen yrityksen taukohuoneessa. 

Teoria osuus puolestaan maalaa paljon laveampaa kuvaa siitä miten taidetta voidaan 

hyödyntää ja soveltaa hyvinvoinnissa, mutta tiivistyy lopulta työtilaan ja taideteokseen. 

Tapaustutkimuksissa teoriaa voidaan käyttää hyvin erilaisilla tavoilla, teoria voi esimerkik-

si pohjustaa ymmärrystä ilmiöstä (Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 38). Tutkijoiden sa-

noin, kehys rajaa konteksteja kuten kehys rajaa valokuvia. Valokuvaa voidaan tarkentaa ja 

rajata monella tavalla ja kehys myös jättää aina jotain ulkopuolelle. (Laine, Bamberg & Jo-

kinen 2007, 22). Tutkimukseni aineisto on siis seinämaalaus prosessi. Teorian konteksti on 

kuitenkin paljon laajempi. Haluan avata ilmiötä laajemmaksi, mitä kaikkea taide ja työhy-

vinvointi pitää sisällään, ja empiirinen osio on kuin yksi tiivistetty pistokoe aiheesta.  

 

 

4.2. Aineiston jäsentäminen 

 

Olen jäsentänyt aineistoani kahteen kategoriaan. Toinen kertoo taiteellisesta työskente-

lystä ja toinen taiteellisen prosessin käytännön asioista, jotka liittyvät projektiin kehitettä-

vänä hankkeena. Analysoin kumpaakin rinnakkain ja lomittain. Selvitän analyysissä taiteel-

lisen työskentelyni taustoja ja valintoja, eli sitä miten olen päätynyt johonkin tiettyyn rat-

kaisuun tässä nimenomaisessa taiteellisessa projektissa. Nämä esitän kuvina ja tekstinä. 

Lisäksi analysoin projektia yhteistyöhankkeena ja käytän tukena analyysissäni Anttilan 

(2007) kehittämishankesuunnitelmaa.  

 

Analyysiä varten koodasin ja luokittelin aineistoni etsimällä päiväkirjamerkinnöistä kaikki 

kohdat, jotka olin kokenut prosessissa ongelmallisiksi. Tein tämä värillisillä alleviivauksilla 

printattuihin päiväkirjoihin sekä käsinkirjoitettuun päiväkirjaan. Seuraavaksi ryhmittelin ja 

kategorioin ongelmat. Kirjoitin yhteenvedon, jossa käytin ylä- ja alaotsikoita, joiden alle 

keräsin kaikki tusseilla alleviivaamani kohdat. Lisäksi kokosin listan kaikista kuvallisista ai-

heista, jotka vaikuttivat työskentelyyni eri vaiheissa. Näitä kuvia ja taideteoksia tuli yh-

teensä kolmetoista kappaletta. Esittelen tässä nämä kuvat, jotka myös vaikuttivat seinä-
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maalauksen lopputulemaan, lähtien omista maalauksista toisten taiteilijoiden minua in-

noittaviin taideteoksiin. 

 

Loogiseksi ryhmittelyksi muodostui hankesuunnitelman mukaisesti hankkeen ja prosessin 

etenemisvaiheet. Typistin analyysiä ja tätä tutkimusta varten vaiheet kahteen: suunnitte-

luun ja toteutukseen. Seuraavissa luvuissa analysoin suunnittelussa ja toteutuksessa esiin 

nousseet asiat.  

 

 

4.3. Suunnittelu  

 

Seinämaalauksen suunnitteluvaiheelle oli aikaa kaksi viikkoa. Kommunikointi tapahtui 

pääasiassa sähköpostitse. Lähtökohtana seinämaalaukselle ja sen toteutukselle oli ”va-

paat kädet” eli toteutustapa oli vapaa. Lähdin kuitenkin heti aluksi selvittämään tilaajan 

odotuksia, mieltymyksiä ja mielikuvia. Selvisikin, että tilaajalla on toiveita maalauksen 

suhteen kuten vuodenajat, revontulet, isot pensselin vedot. Ehdotin myös, että josko maa-

laus toteutettaisiin yhteistyössä Kemijoki Oy: työntekijöiden kanssa, mutta tämä idea ei 

saanut kannatusta aikataulujen takia. Lähetin sähköpostilla kuvia joistakin aikaisemmista 

teoksistani, jotta olisin voinut selvittää tilaajan mieltymyksiä esimerkiksi värimaailmasta 

(kuvat 1-3). Tällä tavoin pyrin selvittämään enemmän tilaajan mielikuvasta sekä näyttä-

mään mitä olen tehnyt aikaisemmin.  

 1. 
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 2.  

 3. 

 

Kuvilla halusin näyttää erilaisia tapoja, joilla seinämaalausta voi lähestyä. Lisäksi suunnit-

teluun ja ideointiin värien suhteen vaikuttivat huoneeseen tulevat uudet sisutuselemen-

tit, värikkäät fatboy-säkkituolit ja riippukeinu. Tarkistin värit säkkituolit toimittavan yrityk-

sen nettisivuilta.  

Ehdotin seinämaalauksen lähtökohdaksi ja teemaksi Kemijoen karttaa. Idea sai kannatus-

ta niin, että se voisi olla jotenkin kuvassa mukana ja, että se olisi varmasti henkilöstölle 

tärkeä. Ylipäätään vesiaihe sai kannatusta. Kartta idean sain taidemaalari Heikki Marilalta, 

joka oli toteuttanut Helsingin Vuosaaren koulun tiloihin ison seinämaalauksen, jossa kuva-

aiheena toimii Vuosaaren alueen kartta (Marila 2017). (Kuva 4.) 
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4.  

                                                                       (Kuvaaja: Hanna Kukorelli) 

Lähetin vielä kaksi kuvaa lisää aikaisemmista maalauksistani, jotta pystyin vielä lisää näyt-

tämään omaa tyyliäni. (Kuvat 5 ja 6.) 

 5.  

 6.  



 

42 
 

 

Näihin kuviin sain vastaukseksi, että kuvan nro 6. värimaailma kiinnostaa, mutta tyyliltään 

kiinnostaa nro 5. Tässä vaiheessa otettiin esille, että valmis maalaus tultaisiin kuvaamaan 

ja siitä saataisiin juttu Uuteen Rovaniemeen. Tämä tietenkin lisäsi omaa jännitystäni. 

Seuraavaksi aloin tekemään pieniä luonnoksia puuväreillä pitäen mielessä tilaajan toiveet, 

joen, revontulet, vuodenajat ja huoneeseen tulevan sisustuksen värimaailman. Etsin myös 

kuvia Kemijoen kartasta (kuva nro 9) ja pyysin niitä myös Helena Ylihurulalta. Lähetin kak-

si kuvaa luonnoksista ja totesin, etten ollut niihin vielä tyytyväinen (kuvat nro 7 ja 8.).  

 

 7. 

 8.  
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 9. 

 

Luonnoksia tehdessä puhuin projektista taidemaalari ystäväni kanssa ja pohdimme yhdes-

sä esimerkiksi miten toteuttaa revontulet tyylikkäästi. Joki luonnoksia tehdessä selvisi 

muun muassa, että jos teen joen vaakasuoraan se luo mielikuvan horisontista. Tein suun-

nitelman, että maalaisin seinämaalauksen viivoilla, jotta saisin sen pidettyä yksinkertais-

tettuna ja näin ajattelin saavani seinämaalaukselle ilmavuutta ja tyylikkyyttä. 

Tutkin myös muita vastaavia hankkeita Taidemaalariliiton sivustolta ”Taiteen hankinta-

malli - Taide rakennetussa ympäristössä”. Sivustolta löytyy esimerkkejä taideprojekteista 

ja sieltä löytyi kaksi sisätiloihin tehtyä seinämaalaushanketta. Toinen oli Stig Baumgartne-

rin (kuva 10.) ja toinen Anna Retulaisen (kuva 11.). Nämä prosessit erosivat paljon toisis-

taan siinä mielessä, että Baumgartner teki tarkat suunnitelmat ja luonnokset, Retulainen 

ei. Retulaisen kohdalla ainoa toive tilaajalta oli kala-aihe. Retulaisen sivustolla todetaan-

kin, että taiteilija ei voi toimia, jos tekemisen ja sopimuksen lähtökohtana on pakko onnis-

tua tai miellyttää tilaajaa. Retulaisen teos on yksityiseen kotiin toteutettu seinämaalaus. 

Näistä sivustoilta ymmärsin, että minunkin tekemisen tapa on enemmän Retulaisen tyyli-

nen kuin Baumgartenin. En yleensä tee tarkkoja suunnitelmia vaan prosessi ohjaa teke-

mistäni. Baumgartnerin tapauksessa taiteilija itse ehdotti teosta Helsingin Katajanokan 
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laivaterminaaliin sen uudistamisen yhteydessä. Baumgartner toimi lyhyellä, kahden kuu-

kauden varoitusajalla, teki 85 luonnosta ja toteutti käytännön työn itse kolmessa viikossa. 

Retulaisella oli kuukausi aikaa seinämaalauksen toteuttamiseen. (Baumgartner ja Retulai-

nen, Taiteen hankintamalli, 2017.) 

 

 10. 

 11. 

 

Nämä kaikki edellä esitetyt olivat taiteellista suunnitteluvaihetta. Seuraavaksi selvitän vie-

lä hankesuunnitelman suunnitteluvaihetta Anttilan (2007) mukaan. 

Anttilan mukaan hanke alkaa idean tasolla olevasta visiosta. Hankkeelle tehdään hanke-

suunnitelma ja selvitetään lähtökohdat. Myös tavoitteet asetetaan sekä kartoitetaan eri 

tahojen arvostukset ja näkemykset ja odotukset. Tämä kannattaa tehdä selkeästi, jottei 
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myöhemmin synny epäselvyyksiä. Tekijän ja sidostahojen arvostukset ja asenteet saatta-

vat poiketa suurestikin toisistaan. Olisi hyvä pitää yhteisiä tuumailutuokioita, joissa yhteis-

tä mielikuvaa rakennetaan. Tässä vaiheessa tehdään luonnoksia ja kuvaillaan odotettuja 

ominaisuuksia. (Anttila 2007, 89- 92.) 

Toisessa vaiheessa hanketta Anttilan (2007) mukaan luodaan ”ohjelmateoria”. Siitä selvi-

ää muun muassa perustelut, taustat ja konteksti. Myös perehdytään muihin vastaaviin 

projekteihin, jolloin selviävät niiden mahdolliset havainnot ja ongelmat. Kartoitetaan toi-

mijoiden lähtökohdat ja tottumukset. Tehdään hankkeen toimintasuunnitelma ja syklit ja 

suunnitellaan vaihtoehtoiset mallit. (Anttila 2007, 93-94) 

Minulla toteutui käytännössä Anttilan nimeämät kaksi ensimmäistä vaihetta yhtenä vai-

heena. Yhteydenotot, projektista sopiminen, suunnittelu ja luonnokset ja niistä palaute oli 

käytännössä samaa vaihetta. Olin myös selvittänyt huoneen mitata ja muut huomioon 

otettavat asiat (lattian väri, valaistus, seinäpintamateriaali, tulevat sisustuselementit ja 

niiden värit). Sen kummempaa toimintasuunnitelmaa ei tehty, eikä liioin suunniteltu maa-

laamiselle syklejä tai vaihtoehtoisia toimintasuunnitelmia. Maalauksen oli määrä onnistua 

yhdellä kertaa. Tämä loi painetta. Päiväkirjamerkinnöistä otteita:  

”Luonnoksia tehdessä selviää monta asiaa. 

”Toisaalta luonnokset ovat aivan eriasia, kun en ole huoneessa paikanpäällä.”  

”Ja kun on niin lyhyt toteutusaika. Stressinsietokykyä tarvitaan.” 

Suunnitteluvaihe oli siis todella lyhyt ja se mikä tässä kiinnittää huomion ja loistaa poissa-

olollaan on se, etten käynyt paikan päällä suunnitteluvaiheessa. Myös kommunikaatio oli-

si voinut tällöin tapahtua kasvotusten ja onnistua kenties paremmin. Toisaalta oli hyvä ja 

oikein, että kartoitin tilaajan toiveita. Tälle hankkeelle ei laadittu yhteisesti evaluaatio-

suunnitelmaa, mutta toteutan arvioinnin tässä opinnäytteessä ja se oli tiedossa jo hank-

keen aloitusvaiheessa. 
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4.4. Toteutus  

 

Seinämaalauksen varsinaiselle toteutukselle oli varattu neljä päivää perjantaiaamusta 

maanantai-iltapäivään. Alkuvalmisteluiden (lattian suojaus, seinän reikien pakkelointi) jäl-

keen aloitin tekemään kokeiluja akryylimaalilla lasikuitutapettiin. Lasikuitutapetin pinta oli 

tietenkin aivan erilainen kuin tavallisen maalauspohjan tai tasaisen seinän pinta. Se oli ro-

soinen. Tein kokeiluja erikokoisilla pensseleillä ja pohdin luonnoksiani ja värejä. Aloitin ti-

laajan suosikkivärillä, violetilla ja jatkoin keltaisella. Minulle hahmottui tässä vaiheessa, 

että en voi toteuttaa luonnoksieni suunnitelmia esimerkiksi revontulista maalamalla niitä 

ikään kuin viivoina seinään. Ne eivät näyttäneet hyviltä. Hylkäsin luonnokseni ja päätin 

tehdä samalla tyylillä kuin olin viime aikoina tehnyt piirustuksia ja maalauksia eli tehdä 

ristikko kuviointia vapaalla kädellä. En siis halunnut tehdä jotain aivan uutta, vaan halusin 

luoda itselleni varmuutta tutuilla aiheilla. (Kuvat 3., 12. ja 13.) Näihin omiin ”kolmio” töi-

hin on vaikuttanut taidemaalari Henri Hagmanin teokset, joissa hän on työstänyt kolmio 

teemaa (kuva 14). Lisäksi pohdin, että haluan luoda dynaamisen tunnelman virkistyshuo-

neeseen, siksi valitsin diagonaalisia linjoja.   

 

 12. 
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 13. 

 

 14. 

 

Lisäsin seinään keltaista väriä. Keltaisen värin idean sain muun muassa oman työn (kuva 

6.) lisäksi taiteilija Kristiina Uusitalolta, joka on toteuttanut seinämaalauksen Malmin sai-

raalan aulaan. Maalauksessa, jonka nimi on Valon varassa hän käyttää värinä ainoastaan 

keltaista ja valkoista (kuva 15.). Tämä kuva oli tullut vastaan suunnitteluvaiheessa, jolloin 

selailin seinämaalaus aiheita googlen hakutoiminnolla. En kuitenkaan silloin jäänyt sitä 

enempää pohtimaan, mutta se jäi mieleen hautumaan. Keltaisen Uusitalo kuvaa aineet-

tomana ja hän luo sillä energisen ja lämmittävän tunnelman isoon tilaan, jota  
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 15. 

 

hallitsevat punainen tiili seinä ja väriltään viileät pinnat. Uusitalon lähtökohtana oli kään-

tyminen valoa ja kasvua kohti. (Uusitalo, 2015.) Ajattelin, että keltainen toisi juurikin va-

loa ja lämpöä virkistyshuoneeseen. Keltainen on valovoimaisin väri kaikista väreistä (Itten 

2004, 84). 

Ristikon viivat tein oranssilla värillä violetin ja keltaisen aloituksen päälle (kuva 16.). Jat-

koin lisäämällä sinistä, joka tietenkin tässä tapauksessa viittaa veteen. Hahmotin myös ris-

tikko kuviointiin pitkähkön ja kapean muodon, joka on symboli joelle (kuva 17.) Oranssi 

viittaa ruskaan ja näin vuodenaikojen vaihteluun. Oranssi tuo myös lämpöä maalaukselle 

keltaisen lisäksi. Hyödynsin vastavärien voimaa: keltaista ja violettia, sinistä ja oranssia. 

 

 16. 
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 17. 

 

Jatkoin maalaamista seuraavana päivänä antamalla maalausprosessin kuljettaa minua 

eteenpäin. Väillä istuin ja katselin, pohdin ja suunnittelin maalausta. Päätin pitää ristikko-

jen viivat ja vahvistaa niitä punaisella, alun perin tein ne oranssilla. (kuvat 18. ja 19.) Pu-

naisen värin valinnasta minulle tuli mieleen saamelaiset. En tehnyt tätä päätöstä tietoises-

ti vaan mietin punaista valitessa, että se on voimakas väri, jolla saan lisää voimaa ja myös 

lämpöä teokseen. Punainen tuntui minusta rajulta, mutta halusin kuitenkin pitää sen, 

koska mielestäni viittaus saamelaisiin tuntui aiheelliselta. Olihan joki aikoinaan nimen-

omaan kuulunut saamelaisille.  

 

 18. 
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 19. 

 

 

Anttilan (2007) mukaan kehittämishankkeen tässä vaiheessa saadaan jokin työkokonai-

suus tehdyksi. Vaihe on toiminnan vaihe. Tässä vaiheessa edetään sykleittäin ja joka syk-

lissä suoritetaan arviointia, prosessia seurataan. Tässä tapahtuu hankkeen kehittämistyö 

ja tutkimusaineisto kerätään. Huomio kiinnitetään muun muassa työmenetelmiin ja työ-

aikajärjestelyihin. (Anttila 2007, 95-96.) 

Minulla oli maalaamisessa eli varsinaisessa toiminnan vaiheessa käytössä vain yksi sykli, 

eli neljä peräkkäistä päivää. Yliarvioin oman tehokkuuteni ja jaksamiseni. Myös oikea kä-

teni väsyi pitkistä maalausajoista.  

Otteita päiväkirjasta maalauspäivien ajalta: 

”Suunnitelmani ei näytä toimivan.”  

”Punainen hyppii silmille. Olen taas ongelmissa.”  

”Paineet ovat kovat, koska on niin vähän aikaa.”  
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Seuraavassa on kuvia maalausprosessin loppuvaiheesta kahdelta viimeiseltä päivältä. 

(kuvat 20. ja 21.) 

 

 20. 

 

 21. 

 

Maalaamisen loppuvaiheessa, sunnuntai-iltana minusta tuntui, että pääsin maalaa-

misessa hyvään vauhtiin. Tuntui, että nyt olin tullut tutuksi seinän materiaalin ja 

maalauksen kanssa. Koin, että tästä olisi nyt hyvä jatkaa vielä paremmalla ajalla. Aika 

kuitenkin loppui ja aloitin maalauksen viimeistelyt, tasoitin reunat ja koetin saada 
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maalauksen sopivaan tasapainoon ja värisävyt viimeisteltyä. Hahmottelin suuret vä-

ripinnat ja yksityiskohtaiset kuvioinnin niin, että ne olisivat sopivassa suhteessa toi-

siinsa. Keltaisen sävyt hieman muuttuivat lämpimämmäksi. Ristikon punaisia viivoja 

hieman pehmensin, jotta ne eivät ”hyppäisi silmille”. Kuva yksityiskohdasta (kuva 

22.). Valmiin maalauksen mitat ovat 2,10 x 4,30 metriä. (Kuva 23.) Annoin maalauk-

selle nimen ”Virkistävä joki” Pro gradun kirjoittamisen yhteydessä. 

 

 22. 
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23.  (kuva Marko Junttila) 
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5. TUTKIMUKSEN JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

5.1. Useampia syklejä koko projektiin 

 

 

Tutkimuskysymykseni oli ”Mitä taidekasvattaja-taiteilijan tulee ottaa huomioon yrityk-

seen toteutettavassa seinämaalauksessa?”  Seuraavassa tuon esiin johtopäätelmäni ana-

lyysin pohjalta. Yhdistän päätelmiini myös teoriaosuudesta johdettuja huomioita. 

 

Prosessin konkreettisena tuloksena on valmis seinämaalaus. ”Virkistävä joki” teos poikke-

aa yrityksen muusta taiteesta ja luo vastakohdan perinteisille kehystetyille maisemamaa-

lauksille tai joki aiheisille valokuville, joita on yrityksen tiloissa esillä. Seinämaalaus on iso, 

värikäs ja abstrakti teos. Teos toimii ikään kuin piristysruiskeena huoneeseen tuleville ih-

misille. Virkistyshuoneen lopulliseen tunnelmaan vaikuttavat lisäksi sinne maalaamisen 

jälkeen tuodut huonekalut. 

 

Seinämaalaus prosessin johtopäätelmänä voin todeta, että tulos olisi voinut olla paljon 

onnistuneempi, jos koko projektiin olisi varattu enemmän aikaa ja useampia syklejä. 

Suunnitteluun olisi pitänyt paneutua paremmin. Vastaavanlaisissa projekteissa tulisi 

suunnitteluvaiheessa käydä paikan päällä siinä tilassa johon teos tullaan toteuttamaan. 

Näin paikka ja tila tulee huomioitua konkreettisemmin. Myös tilaajan kanssa voisi tällöin 

keskustella kasvotusten. Suunnitteluvaiheessa voisi myös luoda varasuunnitelmia eli miet-

tiä sitä mitä tehdään, jos teos ei jostain syystä onnistu. Hyvät suunnitelmat toisivat taitei-

lijalle turvallisuuden kautta rentoutta. Onnistumisen pakko luo paineita. Taiteilijan tulee 

olla tässä suunnittelussa asiantuntijana, tilaaja ei välttämättä ymmärrä taiteelliseen pro-

sessiin liittyviä haasteita. Tilaajalle taiteilijan työ voi näyttäytyä aivan erilaisena kuin mitä 

se taiteilijalle on. 

 

Seinämaalauksen suunnittelun lisäksi myös toteutukseen tulisi varata useampia syklejä. 

Ainakin kaksi tai mieluummin kolme muutaman päivän maalaussykliä toimisi paremmin 
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vastaavan kokoisessa hankkeessa. Anna Retulaisella aikaa oli kuukausi vastaavan kokoisen 

maalauksen toteutukseen ja Stig Baumgartnerilla kolme viikkoa (Baumgartner ja Retulai-

nen, Taiteen hankintamalli, internet lähde). Sykleillä taiteilija saisi hetkeksi etäisyyttä 

maalaukseen, jolloin sitä voi katsoa uudestaan ikään kuin uusin silmin. Joskus tällainen vä-

limatka tai etäisyys auttaa taiteilijaa näkemään teoksen uudessa valossa ja ongelmakoh-

dat saavat uusia ratkaisuja. Toisaalta on hyvä, että maalausta tehdään useampana päivä-

nä peräkkäin, jolloin maalaukseen pääsee ”sisälle” ja ”vauhtiin”. Se, että maalaamisen to-

teuttamiseen on varattu kunnolla aikaa lieventää taiteilijan stressiä. Taiteilija voi näin 

toimia vapautuneemmin ja lopputulema paranee.  

 

 

5.2. Taiteilijan rooli, tilaajan toiveet sekä tila ja paikka 

 

 

Taiteilijan roolina on olla asiantuntija omassa työssään. Taiteilijan tulee tunnistaa omat 

tavat tehdä ja luoda. Tässä taiteilijat poikkeavat toisistaan. Toiset tekevät tarkat suunni-

telmat ja toiset eivät. Lopputulemat voivat kuitenkin olla aivan yhtä hyviä. Taiteilijan tulee 

siis huomioida ja ymmärtää sen hetkinen oma taiteellinen tila ja prosessi. Taiteelliseen 

työskentelyyn vaikuttavia asioita ovat: minkälaisia teoksia taiteilija on paraa-aikaa työs-

tämässä, mitä on hän viime aikoina ja aikaisemmin tehnyt, mitä materiaaleja hän on käyt-

tänyt, minkälaisia aiheita ja värimaailmaa hän on käyttänyt sekä mitä muita vaikutteita 

mahdollisesti on kyseisellä hetkellä olemassa. Taiteilija saa vaikutteita ympäriltään erilai-

sista asioista, kuten muista taideteoksista. Taiteilijan on hyvä tiedostaa, että sen hetkinen 

oma taiteellinen prosessi vaikuttaa siihen mitä ja miten hän tulee teoksen toteuttamaan. 

Tätä voisi verrata esimerkiksi kilpaurheilijaan, hänen suorituksensa riippuu siitä, minkälai-

sessa kunnossa hän on sekä mitä ja miten hän on treenannut. 

 

Lisäksi vastaavanlaisissa projekteissa täytyy huomioida tilaajan toiveet tulevaa teosta kos-

kien. Taiteilijan tulee sopia tilaajan kanssa siitä, onko taiteilijalla vapaat kädet toteutuk-

seen vai ottaako hän mahdollisia toiveita huomioon ja kuinka paljon. Jos toiveita on, niitä 

on hyvä kartoittaa esimerkiksi kuvilla. Näin mielikuvat saadaan näkyviksi ja niistä voidaan 
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osoittaa konkreettisia huomioita, kuten värejä ja taiteellista tyyliä. Tilaajan toiveet voivat 

vaikeuttaa prosessia, jos ne luovat taiteilijalle lisää paineita. Toisaalta toiveet voivat myös 

auttaa taiteilijaa. Ne auttavat ideoinnissa ja siinä, että tilasta saadaan halutun kaltainen. 

Taiteilijan ei tarvitse näin lähteä ihan tyhjästä liikkeelle. Tilaajan kanssa olisi hyvä käydä 

yhteisiä suunnittelu kokouksia, joissa voidaan hahmottaa yhdessä toiveita ja mahdolli-

suuksia.  

 

Tila ja paikka ovat merkittävässä roolissa huomioon otettavissa asioissa seinämaalausta 

suunniteltaessa ja tehtäessä. Tila tarkoittaa juuri sitä tiettyä seinää ja huonetta (käytävää, 

aulaa tms.) johon taideteos tehdään. Siinä otetaan huomioon kyseisen tilan koko, mitat, 

valot, materiaalit, huonekalut ynnä muut vaikuttavat asia. Taiteilijan on tietenkin hyvä 

kartoittaa mitä tilalta toivotaan ja mihin käyttötarkoitukseen se on tulossa. Paikka käsite 

on laajempi. Ajattelen sen käsittävän koko tiettyä kontekstia johon taideteos tulee, eli 

juuri tiettyä yritystä, sen toimialaa, arvoja ja sijaintia.  Teoriaosuudessa kirjoitin paik-

kasidonnaisesta taiteesta ja nostan sieltä muutaman huomion esiin, jotka kirkastavat vielä 

näitä seikkoja.  Hannulan (2004) mukaan paikkasidonnaisen taiteen ydin on vuorovaiku-

tus. Se tarkoittaa sitä, että paikkasidonnainen taide voi keskittyä juuri kyseiseen tilaan ja 

kehittyä tilan kanssa vuorovaikutuksessa, olla siinä läsnä ja huomioida paikallisuuden. 

Paikkasidonnaisen taiteen haasteet ovat siinä, että taiteilija joutuu tekemään kompromis-

seja. Tulee huomioida paikan ja yleisön (tai tilaajan) tarpeet, halut ja pelot. Pitää myös py-

syä budjetissa. Taiteilijan tulisi osata reflektoida tekemistään tarpeeksi kriittisesti eikä 

toistaa itseään. Hannula tähdentää, että paikkasidonnainen taide ei ole monistettavissa 

oleva tuote tai malli. (Hannula 2004, 35, 39, 47-48.)  

 

 

5.3. Taideteoksen viesti  

 

Teoria osuudessa olen kirjoittanut erilaisista hankkeista, joissa hyvinvointiin ja työhyvin-

vointiin liittyen taidetta on käytetty soveltaen. Niissä on yleensä osallistettu työpaikan 

henkilökuntaa ja näin saatu hyviä tuloksia niin, että henkilökunta itse tekee jotain taiteel-

lista toimintaa. Kuitenkin myös tämän tutkimuksen lähestymistapa eli taiteilijan toteut-



 

57 
 

tama seinämaalaus yritykseen toimii työpaikan ilmeen kohottajana ja ilmapiirin virkistäjä-

nä. Kuten von Brandenburg toteaa, taiteen läsnäolo yrityksissä muuttaa yrityksen kulttuu-

ria ja taiteilijan vaikutus yrityksessä inhimillistää yrityksen sisältöä (Von Brandenburg 

2007, 183-184 & 2009, 9).   

 

Kemijoki Oy:n virkistyshuone toimii hyvänä esimerkkinä siitä miten voidaan luoda yrityk-

seen Tukiaisen (2010, 79, 84) hahmottelema kohtaamispaikka ja taukohuone. Huoneessa 

on liikuteltavia elementtejä (säkkituolit ja riippukeinu), huoneessa voidaan ideoida ryh-

mässä tai siellä voi uppoutua omiin maailmoihin. Kemijoki Oy:lle toteutettu taukohuone 

vastaa Tukiaisen ajattelussa montaakin eri tilan tarkoitusta. Sen tarkoitus on olla niin ren-

toutumis- kuin virkistyshuonekin sekä vapaamuotoinen pienryhmätila, jossa voi ideoida ja 

neuvotella vapaammin. Se voi siis toimia symbolisesti niin kirkkona, puistona, kuin uima-

rantanakin tai pienimuotoisena torina (Tukiainen 2010, 104-109).  

 

Työtiloihin todella kannattaa panostaa taiteella. Se, että yritykseen on luotu erillinen vir-

kistyshuone taiteilijan toteuttamalla seinämaalauksella ja säkkituoleilla viestii työntekijöil-

le, että heistä välitetään. Heidät on haluttu yllättää positiivisesti ja heidän halutaan viihty-

vän ja voivan hyvin työpaikalla. Heille annetaan tila, jossa voi olla. Näin on annettu viesti, 

että taukoja saa pitää ja se on suotavaa. Oleminen ei ole nykypäivän suorittamisen ja te-

kemisen ilmapiirissä itsestään selvyys. Mutta se on tärkeä osa työhyvinvointia. Tätä tulos-

ta ja johtopäätöstä tukevat Smithin (2016), Tukiaisen (2010, 52, 59) ja Knightin (Brewer, 

2016) näkemykset hidastamisen, taukojen ja rentoutumisen tarpeesta työpaikoilla.  
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6. POHDINTA  

 

Olen pohtinut useaan otteeseen tämän tutkimuksen vaiheissa miten saan kiedottua yh-

teen teorian ja käytännön, miten saan tutkimuksestani uskottavan ja validin. Toisinaan 

tutkimus on edennyt ripeästi, soljunut mukavasti eteenpäin, ja toisinaan olen kamppaillut 

pyörteissä, joista ei ole näyttänyt olevan tietä kuin vain syvemmälle pyörteeseen ja var-

maan hukkumiseen. Olen kertonut tuskastuneena tutuille aiheestani ja he ovatkin olleet 

kiinnostuneita. Ymmärsin, etten voi vähätellä tutkimustani vaikka suhtaudunkin siihen 

kriittisesti.  Onneksi apunani on ollut kokonaiskuvan hahmottava ohjaaja sekä kannustava 

opponentti, joka on elänyt prosessissa mukana. Kokonaisuutena aihe on mielenkiintoinen 

ja uskon vahvasti, että tulevaisuudessa hyödyn tästä prosessista, joka on ollut antoisa op-

pimiskokemus. Se, että olen kirjoittanut auki omaa työskentelyn prosessia, on auttanut 

minua hahmottamaan omia tapoja ja niihin liittyviä toimintamalleja. Tutkimuksen teko on 

ollut erinomainen mahdollisuus kasvattaa omaa ammattitaitoa niin teoria osuuden kiin-

nostavien tutkimusten ja artikkeleiden ansiosta, kuin taiteellisen käytännön työn koke-

muksen kautta. 

 

Mielestäni tutkimuksen antoisin osuus on joidenkin teoria osuuden vaikuttavien artikke-

leiden ja tutkimusten lisäksi tutkimukseni johtopäätös taideteoksen viestistä. Johtopää-

telmäni oli siis, että taiteilijan tulee ottaa huomioon käytännön asiat liittyen suunnitte-

luun, toteuttamiseen sekä tilaan ja paikkaan johon taideteos on tulossa. Hänen tulee tun-

nistaa ja tiedostaa oma tapansa luoda. Lisäksi hänen tulee tehdä yhteistyötä tilaajan 

kanssa. Nämä seikat kulminoituvat siihen mitä varten taideteosta ollaan toteuttamassa. 

Taiteilijan tulee pohtia jokaisessa projektissa, mitä taideteoksella halutaan sanoa ja mikä 

sen viesti tulee olemaan. Taideteos voi parhaimmillaan todellakin kuljettaa katsojan toi-

senlaiseen mielentilaan ja voimaannuttaa pysähtymisen kautta. Tietysti tämä voi olla it-

sestään selvyys kaikille taiteen parissa työskenteleville. Mutta se ei ole itsestään selvyys 

useimmilla työpaikoilla ja yrityksissä työskenteleville. Näen ympärilläni paljon ihmisiä, jot-

ka työskentelevät yrityksissä, joissa työhyvinvoinnista ei huolehdita, saatikka panosteta 

virkistyshuoneeseen. 
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Tutkimus on toteutettu taidekasvattaja-taiteilija positiosta käsin. Tämä tarkoittaa sitä, et-

tä, kun olen tutkinut seinämaalauksen toteuttamisen prosessia, olen kehittänyt työvä-

linettä muillekin taidekasvattaja-taiteilijoille. Tämän takia tutkimuksessani on mukana 

myös ’Taidekasvatuksen vaikutuksia hyvinvointiin’ alaluku. Taidekasvattaja-taiteilija voi 

hyödyntää tutkimukseni tietoa vastaavissa projekteissa soveltaen, esimerkiksi kouluissa.  

Lisäksi taidekasvattaja-taiteilijana voin toteuttaa tulevia projekteja tätä tutkimusta hyö-

dyntäen niin, että seuraavan kerran toteutan yrityksen virkistyshuoneen maalauksen yh-

dessä työntekijöiden kanssa.  

 

Itse suhtaudun hieman ristiriitaisesti valmiiseen seinämaalaukseen. Minua jännittää min-

kälaisen vastaanoton siitä saan graduni arvioijilta. Olen toisinaan halunnutkin vajota pyör-

teisiin ja toivonut, että koko maalaus unohtuisi. Ehkäpä huoneeseen on tehty jo jotain 

muuta tilalle, olen miettinyt. Toisaalta, olen tyytyväinen siihen mitä sain aikaiseksi neljäs-

sä päivässä. Olen iloinen, että pystyin ratkaisemaan revontulet onnistuneesti. Ne ovat 

mielestäni maalauksen onnistuneimpia kohtia. Ne näyttävät huomattavasti paremmilta 

virkistyshuoneessa kuin tietokoneen näytöllä.  Myös keltainen ja sininen suurina pintoina 

toimii mielestäni hyvin yksityiskohtien kanssa. Toisin keltaisen sävyä olisin vielä halunnut 

ehtiä muuttaa hieman vaaleammaksi. Maalauksen alaosaa ja oikeaa reunaa olisin vielä 

halunnut parannella. En ole aivan tyytyväinen siihen miten kuvaan vettä ja miten se koh-

taa keltaisen kanssa. Myös oikean alareunan vaaleanpunainen kolmio olisi voinut olla jo-

tain muuta, ehkä oranssi. Iso sininen kolmio ”tipahtaa” liian voimakkaasti alas. Maalauk-

sissa oikea alareuna on aina ”painavin” ja sinisen kolmion päättyminen ylemmäs olisi rat-

kaissut tipahtamisen. Jälkeenpäin voin todeta, että lähdin jonkin verran ”soitellen sotaan” 

luottaen omaan tekemiseeni hieman liikaa. Olisi ollut rohkeaa todeta kesken prosessin, 

että tarvitsisin lisää aikaa. 

 

Tietenkin toivon, että valmis seinämaalaus on Kemijoki Oy:n työntekijöiden mieleen ja, et-

tä he viihtyvät heidän uudessa virkistyshuoneessa. Parhaimmassa tapauksessa he voivat 

pysähtyä huoneessa joksikin aikaa ja saavat värikkäästä maalauksesta energiaa ja iloa. Tä-

tä tutkimusta olisi ollut mielenkiintoista jatkaa siten, että olisin teettänyt kyselyn Kemijoki 

Oy: työntekijöillä. Olisin vielä kartoittanut miten seinämaalaus vaikuttaa heihin ja miten 
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he sen kokevat. Viihtyvätkö he huoneessa vaiko eivät ja miksi. Näin olisin saanut tuloksia, 

jotka ovat käyttäjälähtöisiä ja taidemaailman ulkopuolisia. 

 

Olen myös pohtinut sitä, että voisinko vielä käydä viimeistelemässä maalauksessa ongel-

makohdiksi kokemani kohdat. Kenties voisin toteuttaa kyselyn työntekijöillä ja tehdä uu-

den intervention virkistyshuoneeseen vastausten pohjalta. Tai jopa toteuttaa jotain yh-

teistyössä henkilökunnan kanssa. Näin henkilökunta pääsisi itse vaikuttamaan työpaikan 

ilmeeseen, jolloin he todennäköisesti viihtyisivät vielä paremmin. Huoneessahan on vielä 

paljon tyhjää seinätilaa. Taidekasvattaja-taiteilijalla on työkaluja tällaisen yhteistyö teok-

sen tekemiseen vaikka henkilökunta olisikin taiteellisesti kokematonta. 

 

Minua on myös askarruttanut tämän tutkimuksen aikana asia, jota en ole tuonut esille, 

mutta tähän viimeiseen pohdintaan haluan sen ottaa. Olen miettinyt vaikuttaako yrityk-

sen arvomaailma taiteilijan työskentelyyn. Taiteilija saattaa joutua pohtimaan yrityksen 

arvoja ja sitä millä tavalla ne kenties vaikuttavat yrityksessä toimimiseen. Tämä tietenkin 

riippuu täysin taiteilijan omasta arvomaailmasta. Kohtaavatko ne vai joutuvatko vastak-

kain. Profiloituuko taitelija kenties jonkun tietyn tyyppiseksi, jos tekee töitä jollekin yrityk-

selle. Tämä on asia, johon minulla ei ole vastauksia, mutta joka pyöri välillä mielessäni. 

 

Kenties joku seinämaalauksia aloitteleva taidekasvattaja-taiteilija löytää graduni, ottaa 

huomioon johtopäätelmäni, on minua fiksumpi ja välttää muutaman sudenkuopan, joita 

voi tulla vastaan. Toivon, että tästä tutkimuksesta on apua jollekin muullekin kuin vain 

minulle. 
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