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sisällöt tarkoittavat tämän tutkielman kontekstissa visuaalisia materiaaleja, jotka voivat he-

rättää voimakkaita tunnereaktioita, huomiota ja yhteiskunnallista keskustelua. Provokatiivi-

suus määrittyy yleisön reaktioiden mukaisesti, ja sen käsittely voi olla vaikeaa. Provokatii-

visuus on laaja ja monimuotoinen yhteiskunnallinen ilmiö, minkä myötä tutkielma sisältää 

poikkitieteellisiä näkökulmia. 

 

Tutkielman konteksti on yläkoulun kuvataidekasvatus. Yläkouluikäiset nuoret voivat koh-

data provokatiivisia visuaalisia materiaaleja, ja tuottaa niitä itse. Tästä syystä kuvataide-

opettajat kohtaavat työssään välillä tilanteita, joissa provokatiivisten visuaalisten sisältöjen 

käsittely nuorten kanssa on välttämätöntä. Tällaiset tilanteet voivat olla kuvataideopettajille 

vaikeita, eikä tietoa aiheesta ole paljoa tarjolla. Tämän tutkielman tarkoitus on tuottaa lisää 

tietoa provokatiivisuudesta ja kehittää prototyyppi kuvataideopettajille suunnatusta materi-

aalista kehittämistutkimuksen menetelmällä. 

 

Tutkielman tarvekartoitus ja aineisto koostuu viiden kuvataideopettajan yksilöllisestä tee-

mahaastattelusta. Haastatteluiden ja tutkielman teoriakirjallisuuden pohjalta on analysoitu, 

millaista materiaalia prototyypin tulisi sisältää. Analyysin pohjalta on luotu prototyyppi kuva-

taideopettajille suunnatusta materiaalista, joka sisältää tietoa provokatiivisuudesta ja sen 

käsittelystä kuvataidekasvatuksessa, ja yläkoululaisille suunniteltuja tehtävänantoja provo-

katiivisuuden teemoista. Uusi tieto provokatiivisuudesta ja sen käsittelystä kasvatuksessa 

on merkittävää kuvataidekasvatuksen alan kehitykselle. 
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Abstract: 

 

Provocative art and visual contents are part of visual culture. Provocative visual contents 

are visual materials that can evoke emotional reactions, attention and social conversations. 

Provocativeness is defined by the reactions of the public. Therefore dealing with provocati-

veness can be difficult. Provocativeness is a broad and multidimensional societal pheno-

menon. This study entails interdisciplinary aspects. 

 

 The thesis has been made in the context of art education in the Finnish secondary school. 

The youth in this age group can face provocative visual contents and produce such them-

selves. Therefore art teachers sometimes face situations in which dealing with provocative 

visual contents with students is necessary. These situations can be difficult for teachers. 

There isn’t a lot of information available on the subject. The purpose of this theses is to 

produce more information on provocativeness and create a prototype of material designed 

for art teachers through the method of design-based research. 

 

The needs assessment for the thesis and the research material is formed by semi-structu-

red interviews conducted with art teachers. The analysis of the interviews and study of lite-

rature on the subject formed the basis of the prototype. The prototype offers information on 

provocativeness and dealing with it in art education as well as assignments for students. 

New information on the subject is significant for the development of art education as a dis-

cipline. 
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Johdanto 

 

 

Provokatiivisuus on monimutkainen aihe sekä yleisesti yhteiskunnassa että etenkin kou-

lussa. Toisaalta kyky provosoida taiteen avulla on merkittävä osa visuaalista kulttuuria ja 

taidetta, minkä vuoksi taiteen provokatiivisuutta tulisi käsitellä kuvataideopetuksessa. Pro 

gradu -tutkielmani on kehittämistutkimus provokatiivisen taiteen käsittelystä yläkoulun ku-

vataideopetuksessa. Tutkin aiemmin kandidaatintutkielmassani, miten yläkoulun kuvataide-

opettaja toimii, jos oppilaat tuottavat kuvataidetunneilla provokatiivisia visuaalisia sisältöjä. 

Tutkielmassa selvisi, että kuvataideopettaja joko rajoittaa provokatiivisten teosten tekemistä 

tai kannustaa oppilaita provokatiiviseen ilmaisuun. Kandidaatin tutkielmaa tehdessä käsi-

tykseni siitä, että provokatiivinen taide koulun kuvataideopetuksessa vaikeuttaa välillä ku-

vataideopettajan työntekoa ja lisää työn stressaavuutta, vahvistui. On haastavaa tuoda pro-

vokatiivisia visuaalisia sisältöjä osaksi kouluympäristöä ja koulun sosiaalista tilaa. Koulu 

pyritään pitämään turvallisena kasvuympäristönä. Provokatiivinen taide voi herättää voi-

makkaita tunteita, pelottaa ja järkyttää. Taiteilijan tarkoituksellisena tavoitteena voi olla tun-

teiden herättäminen ja tahallinen järkyttäminen. Toisaalta taideteos voi olla katsojien näkö-

kulmasta provokatiivinen, vaikka taiteilijan alkuperäinen tarkoitus ei olisi ollut provosoida. 

Esimerkiksi Hanni Haapaniemi maalaa teoksia kuukautisverellään muun muassa uskonnol-

lisista ja primitiivisistä aiheista. Haapaniemi kertoo, että hänen pyrkimyksensä ei ole provo-

soida ihmisiä, vaikka jotkut katsojat saattavatkin kuukautisveren käytöstä provosoitua. (Yle, 

2017, 13. joulukuu.) 

Toinen hyvä esimerkki provokatiivisesta taiteesta on valokuvaaja Lene Marie Forssenin 

omakuvat. Forssen kärsi pitkään vakavasta anoreksiasta. Hän kuvasi itseään ja alastonta 

kehoaan lahoavissa rakennuksissa. Forssen pyrki vähentämään anoreksiaan liittyvää hä-

peää. Lisäksi hän painottaa Katja Hogsetin, Margreth Olinin ja Espen Wallinin (2020) oh-

jaamassa dokumenttielokuvassa Self Portrait, että haluaisi ihmisten näkevän hänet nimen-

omaan taiteilijana, eikä vain anoreksiaa sairastavana potilaana. Omakuvat ovat dramaatti-

sia ja osa niistä tunnelmaltaan myös synkkiä. Dokumenttielokuvassa ilmenee, että Forssen 

tiedostaa kuviensa olevan provokatiivisia. Forssen kuvailee kuitenkin valokuvauksen mer-

kitystä itselleen, ja hänen sanoissaan korostuu valokuvaamisen eheyttävä puoli. Hän ku-

vailee, kuinka hetken vangitseminen valokuvaan, ikään kuin ajan pysäyttäminen, tuo hä-

nelle turvan tunnetta. (Hogset, Olin & Wallin, 2020.) Provokatiivisuus taiteessa ei aina tar-

koita ihmisten tahallista järkyttämistä tai inhoreaktion hakemista. Forssen pyrkii valokuva-

tessaan eheyteen ja anoreksiaan liittyvän häpeän purkamiseen. Tästä huolimatta hänen 
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omakuvansa provosoivat ihmisiä, sillä ne herättävät katsojissa voimakkaitakin tunteita, ku-

ten surua ja ahdistusta, mutta toisaalta myös ihailua. Dokumentissa monet Forssenin valo-

kuvanäyttelyn vieraat kommentoivat vaikuttuneina sekä Forssenin taitoja valokuvaajana 

että hänen rohkeuttaan (Hogset, Olin & Wallin, 2020). Määrittelen provokatiivisuuden käsit-

teen tarkemmin teorialuvussa 2.1. Aikuisetkin voivat kokea provokatiiviset visuaaliset sisäl-

löt niin epämiellyttäviksi, etteivät halua kuluttaa tämänkaltaista sisältöä. Provokatiivisuus 

voidaan kokea jollain tavoin haitalliseksi. Erityisen haastavaa provokatiivisten visuaalisten 

materiaalien käsittely lasten ja nuorten kanssa, sillä ikäryhmä on kohderyhmänä vielä 

herkkä ja altis rajuille sisällöille. Yhteiskunnassa lapsia ja nuoria suojellaan heidän ikäryh-

mälleen liian provokatiiviseksi määritellyltä taiteelta, mistä hyvänä esimerkkinä toimii eloku-

vien ja tv-ohjelmien ikärajoitukset. Käytännössä lapset ja nuoret ovat kuitenkin alttiita pro-

vokatiivisille sisällöille, minkä vuoksi kasvatuksessa ja opetuksessa ei voida sivuuttaa täysin 

rajuja sisältöjä, vaan on tarjottava välineitä käsitellä provokatiivisia sisältöjä. 

Tutkielmani rajauksena on yläkoulun kuvataideopetus eli noin 13–15-vuotiaiden kuvataide-

kasvatus. Aiheeni on sekä ajankohtainen että ajaton. Taiteen avulla on provosoitu tarkoi-

tuksellisesti ja tahattomasti taidehistorian aikana. Historiassa provokatiivisten visuaalisten 

sisältöjen saatavuus on kuitenkin ollut rajoitetumpaa. Internetin ja sosiaalisen median myötä 

provokatiivisten sisältöjen saatavuus on helpottunut huomattavasti. Lisäksi nuoremmat su-

kupolvet ovat kasvaneet kehittyneen tietotekniikan ja sosiaalisen median parissa, mikä voi 

aiheuttaa tietynlaisen sukupolvien välisen kuilun aihealueen tieto- ja taitotasoissa. Nuorem-

mat sukupolvet saattavat olla teknisesti taitavampia ja tottuneempia tietotekniikan, interne-

tin ja sosiaalisen median käyttöön ja kuluttamiseen. (Edellinen on yleistys, ja suuria yksilöl-

lisiä eroja on tietenkin saman sukupolven edustajien tieto- ja taitotasoissa.) Teknisten taito-

jen lisäksi monilukutaito ja etenkin visuaalinen lukutaito ovat tärkeitä. 

Opetussuunnitelmassa 7.–9.-luokkien laaja-alaisen osaamisen tavoitteisiin kuuluu monilu-

kutaidon kehittäminen ja etenkin kulttuurisen, kriittisen ja analyyttisen lukutaidon painotta-

minen harjoittelussa on tärkeää (Opetushallitus, 2014, s. 283). Lisäksi opetussuunnitelman 

kuvataiteen tavoitteissa T7–T11 7.–9.-luokille määritellään, että oppilaan kykyä tulkita visu-

aalista kulttuuria ja tarkastella sitä ekologisen, esteettisen ja eettisen arvottamisen näkökul-

masta tulee kehittää. Oppilasta ohjataan soveltamaan kuvallisia, sanallisia ja muita kuva-

tulkinnan menetelmiä. Lisäksi oppilasta ohjataan tarkastelemaan visuaalisen kulttuurin ja 

taiteen merkitystä yksilölle, yhteisölle ja yhteiskunnalle muun kulttuurin ja historian näkökul-

masta. Oppilasta ohjataan ottamaan kantaa taiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa ilmene-

viin arvoihin, ja vaikuttamaan itse taiteen ympäristöön ja yhteiskuntaan taiteen keinoin. 

(Opetushallitus, 2014, s. 427.) Ei voida olettaa, että lapset ja nuoret osaisivat luontaisesti 

käsitellä rajuja visuaalisia sisältöjä medialukutaidon ja visuaalisen lukutaidon avulla, vaan 
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näitä taitoja tulee opettaa. Lisäksi vanhempien sukupolvien edustajatkaan eivät välttämättä 

hallitse kattavasti media- ja monilukutaitoa, vaan kasvattajien tulee kiinnittää huomiota 

myös omiin kykyihinsä, ja pyrkiä kehittämään näitä taitoja. Kansallisen audiovisuaalisen 

instituution sivustolla määritelläänkin, että medialukutaito on nykyään kaikkien tarvitsema 

kansalaistaito. Lasten ja nuorten medialukutaitoa on kehitetty jo pitempään, mutta aikuisten 

medialukutaitoon ja sen kehittämiseen on alettu kiinnittää huomiota vasta viime vuosina. 

(Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, n.d.) 

Vaikka taiteen provokatiivisuuden käsitteleminen voi olla yhteiskunnassa ja koulussa haas-

tavaa, on provokatiivisuus yksi taiteen arvokkaista piirteistä. Provosoinnilla voidaan herät-

tää yleisössä tunteita ja avata keskusteluja tärkeistä aiheista. Kuukautisverellä maalaava 

Haapaniemi ja feministisen kulttuurikollektiivin Menkkaklubin jäsenet Dj Döner, Dj Coco 

Wylde ja Annikki tuovat teoksillaan ja toiminnallaan esiin kuukautisten luonnollisuutta ja pyr-

kivät tämän kautta vähentämään tabua aiheen ympäriltä (Yle, 2017, 8. joulukuu; Portaan-

korva, 2017, 8. joulukuu a). Dj Döner eli Salla Vallius kertoo, että kuukautisaktivistina hänet 

helposti leimataan meteliä pitäväksi radikaaliksi. Hän kommentoi Ylelle: ”Vouhkaan juuri 

siksi, että kuukautisiin suhtauduttaisiin nykyistä neutraalimmin”. Aktivistit tuovat Perjantai-

dokumentin haastattelussa esiin, miten joissain kulttuureissa tyttöjä ei kuukautisten vuoksi 

päästetä kouluun. Lisäksi he kertovat omista kipeistäkin kokemuksistaan kuukautisten al-

kamiseen liittyen. (Portaankorva, 2017, 8. joulukuu a, 2017, 8. joulukuu b.) Kuukautisiin 

suhtautumisessa esiintyy siis epäkohtia edelleen myös länsimaisessa kulttuurissa. Ihmisten 

huomio voidaan provokatiivisen taiteen keinoin kiinnittää yhteiskunnalliseen epäkohtaan, 

jolloin asioiden käsitteleminen ja parantaminen mahdollistuu. Epäkohdat on ensin huomat-

tava ja niistä on keskusteltava ennen kuin niihin voidaan luoda toimivia ratkaisuja. Käsittelen 

yhteiskunnallista pahuutta, epäkohtia ja niiden käsittelyä taiteen keinoin tarkemmin teoria-

luvun alaluvussa 2.3. 

Lokakuussa 2020 uutisoitiin ranskalaisen historian ja maantiedon opettajan Samuel Patyn 

murhasta. Tapauksen jälkeen kymmenet tuhannet ihmiset osallistuivat mielenosoituksiin eri 

puolilla Ranskaa. Kokoontumisissa tuomittiin murhateko ja samalla osoitettiin kunnioitusta 

Samuel Patyn muistolle. (Töyrylä 2020, 20. lokakuu.) Huomionarvoista on, että mielenosoi-

tusten ja muistokulkueiden aikaan covid-19-virus oli levinnyt Ranskaan. Ihmiset kokoontui-

vat koronaviruksen aiheuttamista riskeistä huolimatta, mikä kuvastaa opettajan murhan he-

rättäneen suuria tunteita ja arvokysymyksiä. Samuel Patyn murhasi tšetšeenimies Ab-

doullakh Anzorov puukottamalla ja leikkaamalla uhrin pään irti Conflans-Sainte-Ho-

norinessa Pariisin lähistöllä. Teon arvioidaan olleen kosto opettajan sananvapautta käsitte-

levästä opetuksesta. Paty oli näyttänyt sananvapaudesta opettaessaan oppilailleen pro-

feetta Muhammedista tehtyjä pilakuvia. Kyseiset pilakuvat olivat aikaisemminkin 
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herättäneet mediakohun, kun tanskalainen lehti Jylland Posten oli julkaissut ne vuonna 

2006. Tällöin kuvat olivat loukanneet ja suututtaneet muslimeja eri puolilla maailmaa. (Töy-

rylä, 2020, 20. lokakuu.) Traaginen tapaus kuvastaa, miten voimakkaita reaktioita visuaali-

set teokset voivat herättää, ja miten tärkeää arvokeskustelua taiteeseen ja sen esittämiseen 

sosiaalisissa ympäristöissä liittyy. Tämän lisäksi esimerkki kuvastaa, millaisia ristiriitoja, pel-

koja ja jopa uhkia opettaja voi kokea näyttäessään provokatiivisia visuaalisia sisältöjä ope-

tuksessa. Käsittelen näitä opettajan työhön liittyviä vaikeuksia ja ristiriitatilanteita aineiston 

analyysissä luvuissa 4.1 ja 4.3. 

Koska provokatiivisen taiteen merkitys yhteiskunnassa on suuri, tavoitteenani on luoda ke-

hittämistutkimuksen ja taideperustaisen tutkimuksen menetelmin yläkoulussa toimiville ku-

vataideopettajien työn tueksi materiaalia provokatiivisen taiteen käsittelystä kuvataideope-

tuksessa. Avaan tarkemmin menetelmäluvussa 3 kehittämistutkimusta metodina ja tutkiel-

mani taideperustaisuutta. Tutkielmani aineistona on viiden kuvataideopettajan yksilöhaas-

tattelut. Kyseessä on avoin teemahaastattelu eli olen laatinut kysymykset visuaalisten te-

osten provokatiivisuuden, kasvatusnäkemysten ja koulun sosiaalisen kontekstin teemoista. 

Haastattelukysymykset löytyvät liitteestä 2. Pyrin haastattelutilanteissa kuitenkin avoimeen 

keskusteluun, jossa haastateltava voi ohjata vastauksillaan keskustelun suuntaa. Haluan 

nostaa esiin kuvataideopettajien omia näkemyksiä aiheesta, ja oletan, että heidän näke-

myksensä voivat poiketa keskenään ja omista näkemyksistäni. Haastatteluaineiston poh-

jalta luon kuvataideopettajille suunnatun materiaalin, opettajan oppaan, joka voi tukea opet-

tajia provokatiivisen taiteen käsittelyssä nuorten opetuksessa ja kasvatuksessa. Opettajille 

suunnattu materiaali on myös pro gradu -tutkielmani taiteellinen osio, sillä kuvataideopetta-

jille suunnattu materiaali voidaan nähdä taidekasvattajan taiteena. Kyseessä on siis tulevan 

taidekasvattajan pedagoginen ja visuaalinen teos. Perustelen tätä tarkemmin menetelmä-

luvun alaluvussa 3.3, jossa käsittelen tutkielmani taideperustaisuutta. Lisäksi esittelen opet-

tajan materiaalin kehittämisprosessia tarkemmin luvussa 5 ja materiaalin jatkokehityside-

oita tutkielman viimeisessä luvussa.  



 

5 
 

2 Provokatiivisen taiteen suhde koulun sosiaaliseen tilaan 

 

 

Taiteen provokatiivisuus ja koulun sosiaalinen tila ovat tutkielmani keskeisimpiä käsitteitä. 

Luvussa 2.1 määrittelen provokatiivisen taiteen Tero Nauhan (2015) teoksen Heresy & Pro-

vocation ja Karolina Kiilin väitöstutkimuksen (2009) Kielletyt kuvat – Suomalais- ja virolais-

nuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet avulla. Lisäksi tarkastelen provokatiivisuuden 

merkitystä taidekasvatuksessa ja sen heijastumista yhteiskunnalliseen keskusteluun Tarja 

Pääjoen (2012) artikkelin Revittyjen pehmolelujen kertomaa: verkkokeskustelua taidekas-

vatuksesta pohjalta. Koulun ja etenkin kuvataidetunnin sosiaalisen tilan määrittelen Anniina 

Koivurovan (2010) väitöskirjan Kuvien rajat – Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin so-

siaalisessa tilassa sekä Kiilin väitöstutkimuksen avulla luvussa 2.2. Tarkastelen kyseisessä 

alaluvussa myös kuvataideopettajaa moraalisena toimijana etenkin filosofi John Deweyn 

teoriaan pohjaten. Taideteoksen provokatiivisuus riippuu teoksen piirteiden lisäksi konteks-

tista, jossa se esitetään. Tästä syystä tutkielmassani on tärkeää tarkastella, miten koulun 

sosiaalinen tila määrittelee taiteen provokatiivisuutta. Kuvataidetunnin sosiaalinen tila voi 

tarjota mahdollisuuksia taiteen käsittelylle, mutta mahdollisesti myös asettaa rajoja taiteen 

provokatiivisuuden käsittelylle. On arvioitava tarkkaan, millainen on kuvataidetunnin sosi-

aalinen tila, jotta voi kehittää keinoja käsitellä provokatiivista taidetta oppitunneilla. 

Pro gradu -tutkielmani sisältää poikkitieteellisiä näkökulmia. Näen taiteen provokatiivisuu-

den tärkeänä yhteiskunnallisena ilmiönä, joten heijastelen aihetta koulukontekstin lisäksi 

laajempiin yhteiskunnallisiin asiayhteyksiin. Yhteiskunnassa esiintyvä pahuus ja ylisuoje-

leva kasvatus ovat siis tärkeitä käsitteitä tutkielmassani. Tarkastelen luvussa 2.3, mitä on 

yhteiskunnassa esiintyvä pahuus, ja miten paha liittyy taiteen provokatiivisuuteen. Näen 

taiteen provokatiivisuuden käsittelyn olevan yksi apukeino yhteiskunnallisen pahuuden kä-

sittelyssä, minkä vuoksi pahuuden määritelmä on tärkeä tutkielmani kannalta. Pahuuden 

käsittelyn näkökulma tuo tutkielmaani mukaan sosiaalitieteellisen näkökulman. Määrittelen 

pahuuden käsitteen yhteiskuntatieteiden professorin Merja Laitisen ja filosofian tohtorin Jo-

hanna Hurtigin (2006) toimittaman teoksen Pahan kosketus – Ihmisyyden ja auttamistyön 

varjojen välillä avulla. Lisäksi tarkastelen kyseisessä luvussa ylisuojelevaa kasvatusta kas-

vatustiedettä opiskelleen kansantaloustieteilijä Tatu Hirvosen (2011) teoksen Varo varo 

varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta pohjalta. Teoria ylisuojelevasta kasvatuksesta aut-

taa hahmottamaan, miksi provokatiivisten aiheiden käsittely kasvatuksessa ja koulussa voi 

tuntua hankalalta. Ylisuojelevan kasvatuksen määritelmä auttaa siis ymmärtämään kuva-

taideopettajan työn haasteita ja sosiaalista painetta provokatiivisten taideteosten käsittelyn 

yhteydessä. Perustelen luvussa myös provokatiivisen taiteen merkitystä yhteiskunnallisen 
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pahuuden käsittelyssä Deweyn esteettisen teorian avulla musiikkikasvatuksen professorien 

Heidi Westerlundin ja Lauri Väkevän (2011) artikkelin Kasvatuksen taide ja kasvatus taitee-

seen: Taiteen pedagoginen merkitys John Deweyn filosofian näkökulmasta pohjalta. Lu-

vussa 2.4. siirryn tarkemmin provokatiivisen pedagogiikan käsittelemiseen performanssipe-

dagogiikan ammattilaisten Guillermo Gomez-Peñan ja Roberto Sifuentesin (2011) teoksen 

Exercises for Rebel Artists: Radical Performance Pedagogy pohjalta. Heijastelen heidän 

teoriaansa radikaalin ja provokatiivisen pedagogiikan myönteisistä puolista suomalaisen 

kuvataidekasvatuksen kontekstiin Hirvosen myönteisen riskin teoriaan nojaten. Myönteinen 

näkökulma on tärkeä kuvataideopettajan materiaalin kehittämisen kannalta. Lisäksi käsitte-

len myönteiseen riskiin sisältyvää problematiikkaa suhteessa Jouni Kiiskisen (2012) teori-

aan taiteen tiedon luonteesta Taide tiedon kohtuna artikkelin pohjalta. Tuon esiin myös yh-

teiskunnallisen laajemman kontekstin aiheeseen; tarkastelen sensuuria suomalaisessa ku-

vataidekasvatuksessa yhdysvaltalaisen juristin Marjorie Heinsin (2007) teoksen Not in front 

of the children: ”indecency,” censorship and the innocence of youth teoriaan pohjaten. Edel-

liset näkökulmat ovat olennaisia tutkielmani kannalta, sillä luon opettajan materiaalia nimen-

omaan suomalaisen peruskoulun yläkoulun kuvataidekasvatuksen kontekstiin. 
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2.1 Taiteen provokatiivisuus ja sen suhde kiellettyyn 

 

 

Taideyliopistossa toimivan näyttämö- ja performanssitaiteen professorin Tero Nauhan 

(2015, s. 2) mukaan taiteen provokatiivisuudesta on tehty vasta vähän tutkimusta, vaikka 

se on merkittävä osa taidemaailmaa. Teoksessaan Heresy & Provocation Nauha käsittelee 

nykytaitelijoiden käsityksiä ja ajatuksia taiteen provokatiivisuudesta. Taiteilijat pohtivat, mitä 

provokatiivisuus taiteessa on, ja millaisia yhteiskunnallisia merkityksiä se sisältää. Monet 

teoksen nykytaiteilijoista ovat performanssitaiteilijoita, jotka ovat toteuttaneet provokatiivisia 

esityksiä, jotka ovat jopa järkyttäneet katsojia. (Nauha, 2015, s. 17). Termin provokatiivisuus 

lähtökohdat ovat antiikin Roomassa, jossa rikoksesta kuolemaantuomitut saivat viimeisen 

mahdollisuuden puolustaa itseään ennen tuomion toteuttamista. Tällöin käytetty termi oli 

tarkalleen advocation, joka viittasi puolustautumiseen. Modernismin alkuaikoina taiteilijat 

alkoivat soveltaa termiä estetiikan käsittelyyn, jolloin se muokkautui sanaksi provocation. 

(Nauha, 2015, s. 2.) Pohdin, näkyvätkö provocation-termin juuret vielä sen nykyisessä käy-

tössä; voiko provosointi tarkoittaa tietynlaista puolustautumista. Provokatiivisella taiteella 

pyritään usein herättämään katsojassa voimakas reaktio. Arvioin, että tällaisissa tapauk-

sissa taiteilijan pyrkimys herättää voimakas reaktio teoksellaan, voidaan nähdä taiteilijan 

agendan puolustuksena. Taiteilija haluaa välittää jonkin viestin provokatiivisella teoksel-

laan, jolloin teos itsessään on jo puolustus ja provokaatio. Kuten johdannossakin mainitsin, 

teos voi kuitenkin olla provokatiivinen, vaikka taiteilija päämääränä ei olisi ollut provosoida. 

Nauha kertoo teoksessaan, kuinka eräs performanssitaitelija pohtii taiteensa merkitystä. 

Performanssitaiteilija toteaa provosoinnin olevan tärkeä osa taidettaan. Taiteilija haluaa he-

rättää jonkin reaktion yleisössään, kuten järkyttää. Järkyttämisen keinot voivat olla äärim-

mäisiä. Taiteilija voi esimerkiksi vahingoittaa omaa kehoaan, jolloin hän vaarantaa tervey-

tensä taiteen vuoksi. Performanssitaiteilija kuvailee kokevansa inhon tunteita itseään koh-

taan tehdessään performanssitaidettaan. Hänen mukaansa inhon tunteminen on tärkeintä 

koko taiteen lajissa. (Nauha, 2015, s. 17–18.) Kyseinen taiteilija esittää provokatiivisen nä-

kemyksen performanssitaiteen lajista. On huomioitava, etteivät kaikki performanssitaiteilijat 

jaa tätä näkemystä, sillä performanssitaide voi olla myös hyvin rauhaisaa, eikä ollenkaan 

provosoivaa. Kyseinen taiteilija tekee performansseissaan tekoja, jotka herättävät epämu-

kavia tunteita eli hän provosoi yleisöä. Taiteilijan mukaan teoksen viehätysvoima on siinä, 

että katsoja voi todistaa tapahtuman, jota kohtaan saa tuntea vihaa. Taiteilija kertoo, että 

hänen provosointinsa on kyynistä, ja tarkoituksena on ratkaista ongelmia, joita maailmassa 

jatkuvasti tuotetaan. (Nauha, 2015, s. 17–18.) Jopa kyseisen performanssitaiteilijan tapa 

kuvailla taidettaan on provokatiivinen. Provokatiivisen taiteen avulla ei voi ratkaista 
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maailman ongelmia konkreettisesti, mutta taiteilija voi esityksillään nostaa esiin epäkohtia 

ja herättää tärkeitä keskusteluja. 

Toinen Nauhan teoksessa mainittu performanssitaiteilija kuvailee, että hänen taiteensa 

hämmentää ja sen merkitys on jäänyt osittain epäselväksi hänelle itselleenkin. Hänelle on 

kuitenkin selvää, että provokatiivisuus on usein tärkeä osa performanssitaidetta. Taiteilija 

kuvailee, kuinka filosofin rakastaessa viisautta performanssitaiteilija rakastaa tuottamista. 

Taiteilija luo esityksiä ja manifesteja, jotka ovat tarkoituksellisesti provokatiivisia. Esityksel-

lään taiteilija voi puskea sekä kehon että mielen äärirajoille. Provosointi on siis rajojen ko-

ettelua tai niiden rikkomista, mitä voidaan kuvailla haastavaksi, rajuksi, äärimmäiseksi ja 

pelottavaksi. Provokatiivinen teos voi pahoittaa jonkun mielen, kyllästyttää, tuntua nauret-

tavalta tai ärsyttää. Se voi myös järkyttää ja herättää mieleen kysymyksen: Miksi? Taiteella 

provosoinnin tarkoituksena on usein hegemonian vastustaminen. Taustalla on instituutioi-

den luoma valta ja kilpailu. Provokatiivisuudestakin voi kuitenkin muodostua taideyhteisön 

normi, jolloin siitä muodostuisi uusi hegemonia. Näin käy, jos esimerkiksi performanssitai-

teilijat alkavat lahkonomaisesti luoda aina provokatiivista taidetta, jolla pyritään ärsyttämi-

seen, vallankumoukseen tai protestiin. (Nauha, 2015, s. 19–23.) Jatkuva provosointi taiteen 

keinoin voi siis lopulta vähentää itse provokatiivisuutta. Normiksi muuttuessaan provokatii-

visuuden teho heikentyy, jolloin sen yhteiskunnallinenkin merkitys voi heikentyä. 

Karolina Kiil määrittelee väitöstutkimuksessaan kielletyn kuvan käsitettä. Kiil tutkii, mikä on 

kiellettyä visuaalisissa esityksissä. Lisäksi Kiil tutkii kouluikäisten käsityksiä siitä, mitkä ovat 

kiellettyjä kuvia tai kuva-aiheita. (Kiil, 2009, s. 8.) Hyödynnän kielletyn kuvan määritelmää 

pro gradu -tutkielmassani, koska kielletyt kuvat ja kuva-aiheet liittyvät olennaisesti provoka-

tiivisuuteen taideteoksissa. Kielletyn toteuttaminen provosoi, mutta provokaatio itsessään 

ei välttämättä ole kiellettyä. Provokatiivinen taide voi liikkua yhteiskunnassa hyväksytyn ja 

kielletyn rajamailla. Määritelläkseen kiellettyä kuvaa, Kiil käsittelee ensin kielletyn käsitettä 

ja sen alkuperää. Kielletyn juuret ovat politiikan historiassa. Esimerkiksi neuvostoaikainen 

politiikka toimi niin, että puolueen johto määritteli, mikä on yhteiskunnassa kiellettyä. Tämä 

koski myös visuaalista kuvamaailmaa, mikä näkyi propagandakoneistoa tukevien kuvien 

tuottamisena ja muiden kuvien rajoittamisena. Historiassa kielletyn uhmaaminen altisti kuo-

leman vaaraan. Nykyään kielletyn toteuttamiseen liittyy näkymättömämpi uhka. Jos ei toimi 

esimerkiksi valtaa pitävien toiveiden mukaisesti eli tekee jotain epäsuorasti kiellettyä, voi 

kokea ammatillisen kuoleman. Kiellettyyn liittyy siis olennaisesti yhteiskunnan valtaraken-

teet. Kiil pyrkii tutkimuksessaan paljastamaan vallan teoreettisia ja visuaalisia esityksiä. 

Neuvostopolitiikan aikaan oli selkeämpää, mitkä aiheet olivat kiellettyjä. Kulttuurin raken-

teissa on yhä ikään kuin kiellettyjä aiheita, mutta kiellot ovat piilevämpiä. Aiemmin taide-

maailma on palvellut vallassa olevia määrittelemällä niin sanotusti vallan kasvot, ja tuottanut 
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visuaalisia esityksiä arvomaailmasta. (Kiil, 2009, s. 8–9.) Kielletyn määritelmä on siis Kiilin 

mukaan muuttunut epäsuoremmaksi ja vaikeammin havaittavaksi. Kiilin väitöstutkimus on 

julkaistu vuonna 2009, ja hänen kuvaamastaan neuvostopolitiikan ajasta on nykypäivään 

mennessä kulunut noin 20 vuotta. Kiilin kuvailema muutos ajoittuu siis noin 1991–2009-

luvuille. Vuonna 2020 kielletyn määritelmä on yhteiskunnan muutosten myötä oletettavasti 

muuttunut jonkin verran Kiilin määritelmästä, minkä huomioin määritellessäni provokatii-

vista taidetta. Kiilin kuvaus kielletyn merkityksen suuresta muutoksesta auttaa hahmotta-

maan, kuinka eri aikoina kielletty tarkoittaa eri asioita, joten myös kokemus provokaatiosta 

muuttuu. Jonain aikana provokaatioksi koettu asia voi nykyään olla tavanomaista ja neut-

raalia. 

Jyväskylän yliopistossa toimiva taidekasvatuksen tutkimuskoordinaattori Tarja Pääjoki kä-

sittelee provokatiivisuutta taidekasvatuksen kontekstissa artikkelissaan Revittyjen pehmo-

lelujen kertomaa: verkkokeskustelua taidekasvatuksesta. Pääjoki tarkastelee taidekasva-

tustyöpajasta kertovaa Helsingin Sanomissa 1.11.2008 julkaistua artikkelia ”Kuole, pehmo-

lelu, kuole!” ja artikkelista käytyä verkkokeskustelua. Kyseessä oli taidekasvattaja Anne 

Rossi-Horton ohjaama 9.-luokkalaisten työpaja, joka järjestettiin helsinkiläisessä lastenkult-

tuurikeskuksessa Annantalossa. Työpajaan osallistuminen kuului perusopetuksen piiriin, 

eikä kyseessä siis ollut vapaa-ajan harrastustoiminta. Pääjoki tarkastelee artikkelia ja siitä 

käytyä keskustelua taidekasvatustoiminnan julkisuuden ja kulttuurin yksilöllistymisen ristirii-

dan näkökulmasta. (Pääjoki, 2012, s. 40–41.) Työpajaan osallistuneet yhdeksäsluokkalai-

set olivat aikaisemmin tutustuneet kauhuun katsojina muun muassa tanssin, kirjallisuuden, 

elokuva- ja teatteritaiteen muodossa. Kuvataidetyöpajassa oppilaat pääsivät kokeilemaan 

itse kauhun käsittelemistä taiteen keinoin. Työpajassa tehtävän pohjustukseksi luokkatilan 

taululle oli kirjoitettu ”Jotain kamalaa on tapahtunut”. Lisäksi Rossi sanoi oppilaille, että he 

saavat itse päättää, mitä kamalaa on tapahtunut. Materiaaliksi oppilaille annettiin pehmolelu 

ja välineinä oli käytettävissä maaleja, saksia, lankaa, neuloja ynnä muuta sellaista. (Vuori, 

2008, 1. marraskuu.) Tehtävänanto oli laaja, joten oppilailla oli vapaus ilmaista itseään 

melko vapaasti. Työpajassa oppilaat käsittelivät kauhun keinoin muun muassa pelkojaan. 

Työpajan loppupuolella nuoret ohjattiin kertomaan pehmoleluhahmoistaan. Yhteiskunnalli-

set ja työpajan aikaan mediassa kohutut aiheet ja henkilöt esiintyivät nuorten teoksiin liitty-

vissä tarinoissa. Joidenkin oppilaiden pehmolelut olivat tarinan mukaan kohdanneet rajua 

väkivaltaa, kuten raiskauksia ja lähisuhdeväkivaltaa. Median aiheet olivat inspiroineet joitain 

oppilaista. Esimerkiksi Johanna Tukiainen ja Ilkka Kanerva olivat osa monen hahmon taus-

tatarinaa. (Vuori, 2008, 1. marraskuu.) Ilkka Kanervaan ja Johanna Tukiaiseen liittyvä teks-

tiviestikohu oli ajankohtainen mediassa nuorten taidetyöpajan aikoihin, joten Tukiaisen ja 

Kanervan esiintyminen nuorten keskusteluissa ja teoksissa on ymmärrettävää. 
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Artikkeli herätti paljon verkkokeskustelua, johon osallistuivat niin vanhemmat, taidekasva-

tuksen ammattilaiset kuin ikään kuin tavalliset lukijat. Keskustelun sävy vaihteli erittäin kärk-

käästä ja provosoituneesta ammattimaiseen sävyyn. Työpajaan kohdistettiin paljon tuomit-

sevaa kritiikkiä, mutta monet keskustelijat myös puolustivat sitä. Suomessa tapahtuneet 

Kauhajoen ja Jokelan koulusurmat myöskin esiintyivät verkkokeskustelun kommenteissa. 

Pääjoki mainitsee olleensa huolestunut keskustelun ja uutisoinnin aikana työpajaan osallis-

tuneiden nuorten hyvinvoinnista, ja tarkastelee artikkelissaan, miten lasten ja nuorten kas-

vatustoiminnassa tehtyyn taiteeseen tulisi suhtautua mediajulkisuudessa. (Pääjoki, 2012, 

s. 42–43.) Edellinen kysymys on tärkeä tutkielmani kannalta. Taiteen tekemisessä on kyse 

usein jonkin henkilökohtaisen asian käsittelemisestä. Vaikka teoksen keskipisteessä tai läh-

tökohtana ei olisikaan henkilökohtainen kokemus tai ajatus, on taideteoksessa aina jotain 

yksilöllistä. Rossin työpajassakin monet nuoret käsittelivät henkilökohtaisia pelkojaan. Työ-

pajan saama julkisuus on Pääjoen mukaan ongelmallista suhteessa kulttuurissamme ko-

rostettuun yksilöllisyyteen. Taidekasvattajat kritisoivat Helsingin Sanomien uutisoinnin sä-

vyä sensaationhakuiseksi. Koska taidetyöpajassa käsitellyt aiheet olivat henkilökohtaisia, 

ne eivät olisi monien keskusteluun osallistuneiden taidekasvatuksen ammattilaisten mie-

lestä kuuluneet ollenkaan julkisuuteen. (Pääjoki, 2012, s. 44.) 

Toinen esimerkki peruskoulun kuvataidekasvatustoiminnan ja nuorten taiteen päätymisestä 

julkisuuteen on perussuomalaisten kansanedustajan Laura Huhtasaaren Twitter-keskuste-

lusta seurannut mediakohu. Vuonna 2018 Laura Huhtasaari julkaisi Twitterissä kuvan tam-

perelaisen koulun yhdeksäsluokkalaisten tekemästä julisteesta, jonka otsikkona oli ”Suo-

meen vai kuoleen”. Kuoleen-sanan puolelle oli kuvattu Laura Huhtasaari ja perussuoma-

laisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho. Huhtasaari väitti julkaisussaan koulun opettajien har-

joittavan vihapuhetta perussuomalaisen puolueen jäseniä kohtaan. Koulu sai vihamielisiä-

kin viestejä tapaukseen liittyen, minkä vuoksi yhdeksi päiväksi koululle hankittiin vartija. 

(Pulliainen & Gråsten, 2018, 1. lokakuu.) Edellä mainitut tapaukset kuvastavat, miksi pro-

vokatiivisen taiteen käsittely peruskoulun kuvataideopetuksen kontekstissa voi tuntua opet-

tajista hankalalta. Käsittelen aihetta tutkielmani aineiston analyysissa luvussa 4. 

Koulussa nuorille opetetaan yhteisön keskeisimmät normit ja tavat, jolloin myös tieto kielle-

tystä siirretään heille. Tällä tavoin nuorista kasvaa instituutioiden ja vallassa olevien miel-

lyttäjiä. Jos yksilöllä on laaja tietämys historiasta ja siitä, miten kielletty on muuttunut eri 

aikoina, on tämän helpompi kyseenalaistaa nykyään kiellettyä. Ymmärrys moraalikäsitysten 

muutoksista eri aikakausina mahdollistaa kyseenalaistamisen. Nuorilla ei usein ole vielä 

laajaa historiallista tietämystä ja ymmärrystä, joten heidän on vaikeampi kyseenalaistaa, 

miksi jokin aihe on kielletty. Tästä huolimatta nuoret saattavat kuitenkin kyseenalaistaa kiel-

lettyä. (Kiil, 2009, s. 9–10.) Nuorten käsitys historiasta ja kielletyn määritelmästä on 
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yksilöllistä. Joillain nuorilla saattaa olla jo laaja ymmärrys aiheesta. Vaikka nuorella ei olisi 

vielä laajempaa ymmärrystä, saattaa hän Kiilin mukaan silti kyseenalaistaa kiellettyä. Tämä 

voi liittyä esimerkiksi murrosikään liittyvään kapinaan ja siihen, kuinka nuori kokeilee, mihin 

aikuinen asettaa toiminnan rajat. Nuoret saattavat tuottaa kuvataidetunneillakin kuvia kiel-

letyistä aiheista. Kielletyn kuva-aiheen esittäminen oppitunnilla voi olla yhteiskunnassa kiel-

letyn kyseenalaistamista tai aikuisen auktoriteettiaseman rajojen kokeilua. Molemmissa ta-

pauksissa kyseessä on esimerkki visuaalisen teoksen provokatiivisuudesta. 

Taiteessa kiellettyä määrittelee taidetoiminnan poliittisuus eli päätökset siitä, mikä on tai-

detta. Kun taiteen määritelmä muuttuu, muuttuu myös taiteessa kielletyn määritelmä. (Kiil, 

2009, s. 27.) Voidaan päätellä, että taiteen provokatiivisuuskin muuttuu ajan saatossa. Tai-

demaailma valvoo ja määrittelee instituutiona taidetta. Kuva poikkeaa kuitenkin käsitteenä 

taiteesta, joten kielletyn taiteen ja kielletyn kuvan merkitys on erilainen. Kuvan määrittele-

minen kielletyksi on hankalampaa, koska kuvamaailman valvominen on hankalampaa. Mo-

dernilla aikakaudella kuvien institutionaalinen kontrollointi on kuitenkin yleistynyt joukko-

viestinten kehittyessä. (Kiil, 2009, s. 28–29.) Nykyään nuorten kuvakulttuurin valvominen 

on hankalaa muun muassa sosiaalisen median ja visuaalisten sisältöjen helpon saatavuu-

den vuoksi. Valtava määrä visuaalista sisältöä on nuorten tavoitettavissa, eikä rajua provo-

katiivista sisältöä ole helppo rajata nuorten näköpiirin ulkopuolelle. Tietyt tahot määrittelevät 

ja rajaavat nuorten tavoittamia visuaalisia sisältöjä nykyäänkin. Esimerkiksi suuret yritykset, 

kuten Facebook ja Google, vaikuttavat siihen, millainen sisältö on suosittua ja kaikkein hel-

poiten nähtävissä. Voidaan pohtia, millaiset arvot ohjaavat näiden yritysten toimintaa ja tä-

ten myös nuorten vastaanottamaa visuaalista kuvakulttuuria. Se, mikä on sosiaalisen me-

dian visuaalista valtavirtaa, määrittelee osaltaan, mikä on enemmän tai vähemmän provo-

katiivista sisältöä. 

Määrittelen, että pro gradu -tutkielmassani taiteen provokatiivisuus tarkoittaa taiteen kykyä 

herättää vastaanottajassa voimakkaita tunteita. Usein nämä tunteet mielletään negatiivi-

siksi. Teos voi järkyttää ja saada vastaanottajan tuntemaan olonsa hämmentyneeksi. Myös 

inhon, vihan, pelon ja ahdistuksen tunteet ovat mahdollisia. Katsoja voi kokea provokatiivi-

sen taiteen toteuttamisen järjettömäksi, ja mieleen voi herätä kysymys siitä, miksi tällaista 

taidetta ylipäätään tehdään. Provokatiivisuutta määrittelee yhteiskunnassa kielletyn, kielle-

tyn taiteen ja kielletyn kuvan historia. Provokatiivisuuteen vaikuttaa, millaiset ovat yhteis-

kunnassa ja kulttuurissa vallitsevat käsitykset kielletyn ja sallitun rajoista. Provokatiivinen 

kokemus koetaan usein silloin, kun yksilö tuntee, että tämä ei ole sallittua, vaan jollain tavoin 

väärin eli kiellettyä. 
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2.2 Yläkoulun kuvataidetunnin sosiaalinen tila ja taidekasvattajan vastuu 
 

 

Tutkielmani rajauksena on yläkoulun kuvataideopetus. Anniina Koivurova (2010) on tutkinut 

väitöstutkimuksessaan Kuvien rajat – Toivotut ja torjutut kuvat kuvataidetunnin sosiaali-

sessa tilassa kuvataidetunnin sosiaalisen tilan merkitystä oppilaiden viihtyvyyden ja oppi-

misen näkökulmasta. Koivurova tutkii, miten nuoret käsittelevät tekemissään kuvissa kuva-

taidetunnin esteettisiä ja eettisiä rajoja, arvoja, tunteita, sosiaalisia suhteita ja normeja. Tut-

kimuksessa ilmenee taidekäsitysten normittavuus. Oppilaat pyrkivät tekemään taidetta yk-

silöllisesti, mutta samaan aikaan niin sanotusti oikealla tavalla. Taidekasvatusta tulee ke-

hittää yhteiskunnassa, joka muuttuu jatkuvasti. (Koivurova, 2010, s. 5–6.) Tähän muutos-

keskusteluun osallistun pro gradu -tutkielmassani. Nuoret kohtaavat nykyään myös epämu-

kavia eli provokatiivisia kuvasisältöjä esimerkiksi internetin kuvamaailmassa (Koivurova, 

2010, s. 19). Koska nuoret kohtaavat provokatiivisia visuaalisia sisältöjä aiempaa helpom-

min, tulee taidekasvatusta kehittää niin, että nuoret saavat valmiuksia käsitellä näitä sisäl-

töjä. Tämä on osa nuorten turvallisen kasvun takaamista. Provokatiivista sisältöä on mah-

dotonta kokonaan kitkeä nuorten elämästä, joten parempi vaihtoehto on opettaa ja kasvat-

taa nuoria ymmärtämään, mitä tällainen sisältö on, ja miten siihen tulisi suhtautua. Täten 

kriittinen lukutaito on keskeinen taito, jota opettajan tulisi oppilailleen opettaa (Koivurova, 

2010, s.19). Pohdin, onko mahdollista oppia kriittistä lukutaitoa tarpeeksi monipuolisesti, jos 

provokatiivisia teoksia ei käsitellä kuvataideopetuksessa. 

Aiemmin kuvailin Tero Nauhan teoksen pohjalta, kuinka kaksi performanssitaiteilijaa pitävät 

tarkoituksellista provosointia taiteensa olennaisena osana, ja tuottavat provokatiivisuutta 

välillä äärimmäisin keinoin, kuten satuttamalla omaa kehoaan. Tällainen tapa provosoida 

taiteen keinoin ei tietenkään kuulu kouluihin tai alaikäisten nähtäville. Taideteos, joka voi-

daan määritellä aikuisten taideyhteisöjen kontekstissa provokatiiviseksi, voi olla koulukon-

tekstissa selkeästi kiellettyä. Yhteiskunta määrittelee kielletyn ja sallitun kuvan rajaa esi-

merkiksi sensuroinnilla. Sensuroinnin syynä on kuvan vaikutusvalta ja mahdolliset haitalli-

set vaikutukset katsojiin. Konkreettisena esimerkkinä voidaan pitää elokuvien ikärajoja ja 

niistä käytyä keskustelua. Lisäksi yleisöä järkyttäneet taideteokset voivat päästä jopa osaksi 

uutisointia. Edellä mainitut seikat heijastuvat kouluun ja taidekasvatukseen. (Koivurova, 

2010, s. 19–20.) Lisäksi mainitut esimerkit kuvastavat, miten suuri vaikutusvalta visuaalisilla 

teoksilla voi olla yhteiskunnassa. Kuvataideopettaja edustaa yhteiskunnan arvoja ja rajan-

vetoja kielletyn ja sallitun taiteen suhteen (Koivurova, 2010, s. 20). Kuvataideopettajan on 

siis huomioitava kasvatuksessa yleinen suhtautuminen provokatiivisiin teoksiin. 
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Kehitettäessä kuvataideopettajille opetusmateriaalia aiheesta, on olennaista pohtia, miten 

provokatiivisuutta tulisi käsitellä käytännön opetuksessa. Aihe on sensitiivinen ja vaatii tai-

dekasvattajalta kehittyneitä kasvatustaitoja ja omien kasvatusnäkemysten ja käytännön 

henkilökohtaisten kasvatusmetodien tiedostamista. Pyrin tutkimaan näitä seikkoja tarkem-

min haastatteluaineiston pohjalta. 

Kuvataidetunnin sosiaalinen tila muodostuu koulun fyysisestä julkisesta tilasta, sosiaalisista 

rajoituksista ja opetustavoitteista. Koulun ideaalina on luoda nuorille vakaa ja turvallinen 

arvopohja. Tämä voi olla ristiriidassa muun yhteiskunnan, kuten taidemaailman, uutisku-

vaston ja populaarikulttuurin kanssa. Kuvataideopettajalla tulee olla herkkyyttä tunnistaa, 

millaiset kuvat ovat oppilaiden näkökulmasta arkaluontoisia. Kuvataidetunti voi tarjota tur-

vallisen tilan käsitellä rajuja kuvia, sillä koulun toimintaa ohjaavat viralliset säännöt ja tavoit-

teet. Myös opettajan omaava hiljainen tieto ja piilo-opetussuunnitelma ohjaavat aiheen kä-

sittelyä. (Koivurova, 2010, s. 20–21.) Esimerkiksi kuvataiteen oppitunneilla piilo-opetusta 

voi olla opettajan valitsemat esimerkkikuvat ja tapa, jolla oppilaat houkutellaan työskentelyn 

pariin. Lisäksi piilo-opetusta on eettisten odotusten sisällyttäminen kasvatukseen. (Kiil, 

2009, s. 57–59.) Provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittely määrittyy suurelta osin ku-

vataideopettajan henkilökohtaisten pedagogisten näkemysten ja valintojen mukaisesti. Ku-

vataideopettajan eettiset näkemykset ohjaavat hänen opetustaan ja kasvatustaan. Myös 

opettajan henkilökohtaiset mieltymykset taiteen suhteen voivat heijastua opetukseen tie-

dostamattomasti. Jos opettaja esimerkiksi kokee itse provokatiivisen taiteen käsittelyn epä-

mukavaksi tai koulukontekstiin sopimattomaksi, hän voi vältellä aihetta ja jättää aiheen ope-

tuksen ulkopuolelle. 

Provokatiivisen sisällön käsittely voi olla erilaista eri koulujen välillä. Jokaisessa koulussa 

vallitsee yksilöllinen ilmapiiri ja toimintatavat. Opettajat ja oppilaat havainnoivat koulun so-

siaalista tilaa ja muokkaavat oman toimintansa ympäristöön sopivaksi. Koulun sosiaaliset 

suhteet ja piilevät normit ylläpitävät järjestystä ja vaikuttavat jokaisen yksilön toimintaan. 

Kuvataideopettajan täytyy pohtia rooliaan suhteessa oppilaisiin, kollegoihin ja oppilaiden 

vanhempiin sekä koulun ulkopuolisiin ihmisiin. Opettajan toiminnalle on asetettu ulkopuoli-

sia odotuksia, jotka väistämättä määrittelevät osaltaan opettajan toimintaa. Kuvataideopet-

taja voi joutua perustelemaan opetuksessa ja kasvatuksessa tekemiään valintoja. (Koivu-

rova, 2010, s. 22–23.) Nämä tekijät voivat ohjata kuvataideopettajan tyyliä käsitellä erilaisia 

kuvasisältöjä. Vaikka kuvataideopettaja itse suhtautuisi provokatiiviseen taiteeseen neut-

raalisti tai myönteisesti, saattaa muiden kielteisempi suhtautuminen rajoittaa suorasti tai 

epäsuorasti kuvataideopettajan valmiuksia käsitellä aihetta opetuksessaan. Kuvataideopet-

taja voi kokea ammattitaitonsa uhatuksi, jos esimerkiksi kollegat tai oppilaiden vanhemmat 

kritisoivat hänen valintojaan oppilaille näytetyn visuaalisen materiaalin suhteen. 
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Opettajat ja oppilaat harjoittavat koulussa tiettyjä sosiaalisia rooleja. Yksilön todellisuus ja 

identiteetti rakentuvat suhteessa ympäröivään kulttuuriin ja muihin ihmisiin. Jokaisella yksi-

löllä on esimerkiksi koulussa/työpaikalla ja kotona erilainen rooli. Rooliin liittyy aina odotuk-

sia yksilön toimintaa kohtaan, mikä voi sekä rajoittaa että mahdollistaa yksilön tekoja. Rooli 

on ikään kuin yksilön sosiaalista esitystä itsestään. Lisäksi roolit näkyvät oppilaiden kuvail-

maisuissa ja oppilaiden kuvien vastaanotoissa. (Koivurova, 2010, s. 27.) Kuvataideopetta-

jan tyyli reagoida oppilaiden teoksiin kuvastaa hänen rooliaan kouluyhteisössä. Kuvataide-

opettaja määrittelee tällä tavoin, millaiset visuaaliset sisällöt ovat hyväksyttäviä ja millaiset 

ovat kiellettyjä. Oppilaat voivat visuaalisten teostensa avulla haastaa koulun sosiaalisen 

tilan vallitsevia merkityksiä. Tällöin oppilas neuvottelee itsensä ja todellisuuden kanssa teh-

den samalla itsensä näkyväksi. Kyseessä on tietynlaisen identiteettipuheen harjoittaminen. 

(Koivurova, 2010, s. 28.) Kuvataideopettajalla on tämänkaltaisissa tilanteissa suuri vastuu 

oppilaan kohtaajana ja identiteettipuheen mahdollistajana. Kuvataideopettaja voi pyrkiä luo-

maan luokkaan sosiaalisen tilan, jossa oppilaalla on turvallinen tila kyseenalaistaa ja haas-

taa vallitsevia sosiaalisia merkityksiä, ja tällä taivoin uudistaa niitä. Yksilö voi murtaa ylei-

sesti hyväksytyn omalla toiminnallaan, jolloin hän pyrkii kohti epätavallista toimintaa (Koi-

vurova, 2010, s. 51). Aiemmista normeista poikkeavaan toimintaan pyrkiminen voi olla pro-

vokatiivista ympäröivän yhteisön näkökulmasta. Joskus provosoiminen voi olla kuitenkin 

tarpeellista yhteisöllisen ja yksilöllisen kehityksen kannalta. Esimerkiksi koulun sosiaali-

sessa tilassa niin sanotusti näkymättömämpi oppilas voi saada äänensä paremmin kuulu-

viin visuaalisten teostensa avulla, jolloin hän haastaa sosiaalisen tilan vallitsevia merkityk-

siä. Kuvataideopettaja voi toimia tärkeänä tukijana tämänkaltaisissa tilanteissa ja edistää 

muutosta. 

Koivurovan (2010, s. 29) mukaan koulun sosiaalinen tila koostuu siis opettajien ja oppilai-

den keskinäisestä vuorovaikutusverkostosta, joka muodostuu suhteessa yhteiskunnan, 

koulun ja kuvataideopetuksen sääntöihin, sosiaaliseen järjestykseen ja normirakennelmiin. 

Kaikki edellä mainitut seikat tulee huomioida kehitettäessä provokatiivisen taiteen käsittelyä 

yläkoulun kuvataideopetuksessa. Etenkin kuvataideopettajan sosiaalisen roolin merkityk-

sen tiedostaminen on tärkeää. Jokaisen kuvataideopettajan tulisi pyrkiä tiedostamaan toi-

mintansa taustalla vaikuttavia tekijöitä ja jopa kyseenalaistaa toimintaansa kehittyäkseen. 

Vastuu provokatiivisten aineistojen käsittelystä ei kuitenkaan ole yksinään kuvataideopet-

tajalla. Myös muiden aineenopettajien ja oppilaiden vanhempien tulisi olla jollain tasolla tie-

toisia provokatiivisten visuaalisten teosten merkitysten suhteen. Tällöin he ymmärtäisivät 

paremmin aiheen käsittelyn tärkeyttä koulun kasvatustyössä, mikä tukisi kuvataideopetta-

jien tekemää työtä. Lisäksi kuvataideopettajallakin tulisi olla turvallinen ja sosiaalisesti tilaa 

antava työyhteisö, jotta hän kykenisi käsittelemään provokatiivisia visuaalisia sisältöjä 
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oppilaiden kanssa. Jos kuvataideopettaja joutuu jatkuvasti varomaan, miten ympäröivä yh-

teisö suhtautuu hänen työhönsä ja siihen, mitä materiaalia hän oppilailleen näyttää, voi työ 

olla liian kuormittavaa. 

Kasvatusfilosofi John Dewey käsittelee teoksessaan (1916) Democracy And Education 

kasvatusta tärkeänä osana elämää ja sosiaalisena toimintona. Deweyn mukaan kasvatus 

tarkoittaa laajassa merkityksessään elämän jatkuvuutta, elollisten eliöiden jatkuvaa kehitty-

mistä ja uusiutumista. Jokainen ihmisyksilö on aluksi jokseenkin avuton, tietämätön ja tai-

tamaton. Kasvaessa yksilöt oppivat sosiaalisen yhteisönsä vanhemmilta ja kokeneemmilta 

jäseniltä, mikä on välttämätöntä sosiaalisen elämä ei pysyisi yllä. Nuoret eivät selviytyisi 

ilman kokeneempien kasvatusta ja huolenpitoa. Sosiaalisen elämän ja yhteiskunnan jatku-

vuus vaatii siis kasvatusta ja kommunikaatiota. (Dewey, 1916, s. 1–4.) Deweyn filosofiassa 

korostuu sosiaalisten yhteyksien ja kommunikaation merkitys kasvatuksessa ja toimivassa 

ja jatkuvasti kehittyvässä yhteiskunnassa. Deweyn filosofia on linjassa Koivurovan teorian 

kanssa koulun sosiaalisesta tilasta ja sosiaalisten suhteiden merkityksestä kasvatustilan-

teissa. Filosofian professori Steven Fesmire käsittelee teoksessaan (2003) John Dewey 

and Moral Imagination: Pragmatism in Ethics filosofi Deweyn teoriaa moraalisesta mieliku-

vituksesta (moral imagination) ja sen merkityksestä osana ihmisen moraalista ajattelua ja 

toimintaa. Tarkastelen kuvataideopettajaa moraalisena toimijana yläkoulun sosiaalisessa 

tilassa Deweyn moraalisen mielikuvituksen teorian näkökulmasta. John Dewey edustaa 

klassista amerikkalaista pragmatismia, ja on yksi suuntauksen merkittävimpiä filosofeja. 

Dewey on luonut teorian moraalisesta ymmärtämisestä ja ymmärtämisen sosiaalisesta, tai-

teellisesta ja mielikuvituksellisesta ulottuvuudesta. Aiemmin filosofian perinteessä (1960-

luvulla ja aiemmin) on käsitelty ihmisen moraalia pääosin siitä näkökulmasta, miten ihmisen 

tulisi ajatella ja toimia. Painopiste moraalin pohtimisessa on siis ollut arvokeskeinen, eikä 

esimerkiksi mielikuvituksen merkitystä ole tarkasteltu. Aiheen käsittely on kuitenkin lisään-

tynyt 1990-luvulle tultaessa, mikä on vaikuttanut etiikan kehitykseen. Dewey korostaa eten-

kin mielikuvituksen merkitystä ihmisen moraalisessa ajattelussa ja toiminnassa. (Fesmire, 

2003, s. 1–2.) Näkökulma on tärkeä pro gradu -tutkielmani aiheen kannalta, sillä kuvataide-

opettajan ja koko kouluyhteisön moraalinen toiminta on tutkielmani keskiössä. 

Johtavat 2000-luvun moraalin filosofit pyrkivät määrittelemään, mikä säätelee ihmisen mo-

raalista toimintaa (muun muassa yhteiskunnan systeemit, säännöt ja periaatteet). Kaksi 

yleisintä mallia ovat utilitaristinen ja kantianistinen näkemys. Utilitaristisen näkemyksen mu-

kaan hyötyyn ja onnellisuuteen pyrkiminen ohjaa ihmisen moraalista toimintaa. Kantianisti-

nen näkemys viittaa Immanuel Kantin filosofiaan, ja tarkoittaa tässä asiayhteydessä sitä, 

että ihminen toimii tavalla, jonka haluaisi muuttuvan laillistetuksi tavaksi toimia. Nämä esi-

merkit ihmisen moraalisesta toiminnasta noudattavat samanlaista pääperiaatetta, vaikka 



 

16 
 

niissä onkin pinnallisia eroja. Johtavat yhdysvaltalaiset ja brittiläiset filosofit näkevät siis Ih-

misen moraalisen toiminnan yleisesti noudattavan yhtä pääperiaatetta. Jos tätä yhtä pää-

periaatetta ei pystytä todistamaan oikeutetuksi, menettää etiikka merkityksensä. (Fesmire, 

2003, s. 2–3.) Deweyn näkemys moraalisesta ajattelusta ja toiminnasta poikkeaa osittain 

edellisestä mallista. Klassisessa amerikkalaisessa pragmatismissa edellä mainittuja malleja 

ei nähdä toisiinsa verrattavina moraalisina konsepteina, vaan välineinä, joilla voi parantaa 

moraalista elämää. Pragmatismissa korostetaan siis periaatteiden ja sääntöjen käytännöl-

listä arvoa. Niiden nähdään täydentävän filosofista etiikkaa. Idealistisesti periaatteet ja 

säännöt määrittelevät jokapäiväisessä elämässä tehtyjä päätöksiä. (Fesmire, 2003, s. 3.) 

Tarkastelen kuvataideopettajaa moraalisena toimijana Deweyn filosofian näkökulmasta. 

Käytännön kysymykset korostuvat Deweyn filosofiassa (Fesmire, 2003, s. 3), minkä vuoksi 

Deweyn ajatukset toimivat hyvin opettajan moraalisuuden arvioinnissa. Kuvataideopettajan 

on huomioitava yhteiskunnan ja kouluyhteisön asettamat säännöt opetus- ja kasvatustyös-

sään. Deweyn filosofian pohjaten arvioin, että sekä kantianistinen että utilitaristinen moraa-

lisen toiminnan malli voi toimia opettajan moraalisen toiminnan välineenä. Provokatiivisen 

taiteen käsittelyssä voi korostua tilanteen mukaan jompikumpi näistä kahdesta moraalisen 

toiminnan välineestä. Jos oppilaat tuottavat provokatiivista sisältöä, jonka opettaja arvioi 

koulun sosiaaliseen tilaan sopimattomaksi, voi hän pyrkiä ohjaamaan oppilasta kehittä-

mään teostaan vähemmän provosoivaan suuntaan tai kehittämään teoksen tapaa provo-

soida sellaiseksi, että se sopii kouluun. Tällöin opettaja pyrkii moraalisessa toiminnassaan 

kouluyhteisön hyötyyn ja onnellisuuteen pehmentämällä teoksen provokatiivisia piirteitä, 

kuten utilitaristisessa mallissa. Tämä ei ole ainut tapa, jolla kuvataideopettaja voisi toimia 

utilitaristisen mallin mukaisesti, vaan yksi esimerkki moraalisesta toiminnasta. 

Pitempää aikaväliä ajatellen kuvataideopettaja voisi myös antaa oppilaan tehdä provokatii-

visen taideteoksen haluamallaan tavalla ja käsitellä teoksen provokatiivisuutta oppilaiden 

kanssa. Tämä kehittäisi oppilaiden ja kouluyhteisön kykyä käsitellä provokatiivisia ja vai-

keita aiheita, mikä helpottaisi vaikeiden aiheiden kohtaamista koulun ulkopuolisessa elä-

mässä. Provokatiivisten visuaalisten sisältöjen luku- ja käsittelytaito on merkittävä nykyään, 

sillä ihminen kohtaa tällaisia sisältöjä helposti jokapäiväisessä elämässään muun muassa 

median kautta. Provokatiivisuuden sietokyvyn kehittäminen johtaisi täten hyötyyn ja kohti 

onnellisuutta. On kuitenkin tilannekohtaista, voiko opettaja toimia tällä tavalla, sillä jotkin 

taiteen keinot, kuten aiemmassa esimerkissä mainittu performatiivinen itsensä satuttami-

nen taiteen nimissä, ovat äärimmäisiä ja vaarallisia. Opettajalla on kasvatuksellinen vastuu 

luoda oppilailleen turvallinen oppimisympäristö, eikä voi sallia äärimmäisiä taideilmaisun 

keinoja, jotka voivat olla taidemaailmassa hyväksyttäviä. Kuvataideopettaja voi moraali-

sessa toiminnassaan hyödyntää myös kantianistista mallia. Hyvä esimerkki on se, että 
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opettaja lisäisi opetukseen provokatiivisen taiteen esimerkkejä ja auttaisi oppilaita käsitte-

lemään aihetta sekä opettaja- että oppilaslähtöisesti. Aihe voisi täten normalisoitua osaksi 

koulun sosiaalista tilaa, mikä vähentäisi koulun ja koulun ulkopuolisen elämän välistä kuilua. 

Tällöin opettaja tavoittelee moraalisella toiminnallaan uutta mahdollisesti yleistyvää toimin-

tamallia, kuten kantianistisessa näkemyksessä. Edellinen vastaa omaa tavoitettani tule-

vana kuvataideopettajana. Palaan Deweyn filosofiaan seuraavassa alaluvussa käsitelles-

säni taiteen merkitystä kasvatuksessa ja provokatiivisten aiheiden käsittelyssä. Painotan 

tässä osiossa Deweyn näkemyksiä taidekasvatuksesta. 

 

 

2.3 Pahuus yhteiskunnassa ja ylisuojeleva kasvatus 

 

 

Merja Laitisen ja Johanna Hurtigin (2006) toimittamassa teoksessa Pahan kosketus – Ihmi-

syyden ja auttamistyön varjojen välillä käsitellään yhteiskunnassa ja ihmisyydessä esiinty-

vää pahuutta sosiaalialan kontekstissa. Sovellan teoriaa yhteiskunnallisesta pahuudesta 

kuvataidekasvatuksen kontekstiin. Provokatiivisuus taiteessa voidaan tulkita joissain tilan-

teissa yhteiskunnassa vallitsevan pahuuden visualisoinniksi. Lisäksi yleisön reaktiot provo-

katiivisia taideteoksia kohtaan voivat olla välillä niin voimakkaita, että itse teos koetaan pa-

haksi ja epäsovinnaiseksi. Mainitsin aiemmin Tero Nauhan teoksessa performanssitaiteili-

jan kuvailleen, että taiteella provosoinnin päämääränä on ratkaista maailman ongelmia. On-

gelmien konkreettinen ratkaiseminen taiteen keinoin voi kuulostaa epärealistiselta, mutta 

ongelmien esiin nostaminen ja tärkeiden keskusteluiden avaaminen taiteen avulla on mah-

dollista. Joka tapauksessa provokatiivinen taide voi kuvastaa suuria globaaleja ongelmia, 

joilla on yhteys ihmisyydessä ja yhteiskunnassa esiintyvään pahuuteen. Tämän vuoksi kä-

sittelen ja sovellan pahuuden käsitettä. 

Yhteiskunta määrittelee, mikä on pahaa, ja pyrkii asettamaan pahuuden itsensä ulkopuo-

lelle. Pahuutta ei kuitenkaan pyritä unohtamaan, vaan se pidetään ikään kuin ihmisten nä-

kyvillä. Ihmisessä itsessään on sekä hyvää että pahaa. Näiden kahden tasapainoa yritetään 

pitää yllä, mutta joskus tämä sisäinen tasapaino järkkyy, ja ihminen tekee pahoja tekoja. 

Tällöin pahuus ei olekaan enää kaukainen ilmiö, mikä voi järkyttää ja ahdistaa yhteisöä. 

Pahuutta on helpompi käsitellä yhteisössä, jos paha on yhteinen vihollinen. Kun pahuus on 

yhteisössä itsessään, sen kohtaamista ja käsittelemistä pidetään vaikeana. Pahaa ei kui-

tenkaan voi käsitellä, ellei sitä kohdata. Pahaa voi verrata suruun, sillä siitä ei voi päästä yli 
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ilman sen prosessointia. Ihmisen on suostuttava havaitsemaan pahuus, jotta sitä on mah-

dollista käsitellä ja hoitaa. (Matinlompolo, 2006, 18–19.) Pahuuden käsittelyn vaikeus yh-

teiskunnassa voi osaltaan selittää provokatiivisen taiteen negatiivista vastaanottoa. Taiteen 

avulla tuodaan näkyväksi yhteiskuntaan liittyviä epäkohtia eli pahuuden erilaisia muotoja. 

Ihmisten tapa ulkoistaa paha itsensä ja yhteisönsä ulkopuolelle vaikeuttaa kehittämistä vaa-

tivien ongelmien käsittelyä. Pahaa ei haluta kohdata, joten provokatiivinen pahuutta ilmen-

tävä taide voidaan kokea ylitsepääsemättömänä ja luotaantyöntävänä. 

Tatu Hirvonen käsittelee teoksessaan Varo varo varo! Irti ylisuojelevasta kasvatuksesta 

suomalaisen kasvatuksen ylisuojelevuutta ja riskien myönteistä merkitystä lapsen kasvulle. 

Heijastelen näkökulmaa provokatiivisen taiteen ja yhteiskunnallisen pahuuden käsittelyyn 

yläkoulun kasvatuksessa. Riskit on mielletty suomalaisessa kasvatuksessa pääosin nega-

tiiviseksi asiaksi. Riskeistä syntyviä yleisiä mielikuvia ovat muun muassa päihteet, sairaudet 

ynnä muut vaikeat ja vakavat aiheet. Riskien ottamisella voi olla kuitenkin myös positiivisia 

vaikutuksia lapsen ja nuoren kasvulle. Riskeihin suhtautuminen muotoutuu sen mukaan, 

painotetaanko kasvatuksessa suojelua vai sitkeyttä. (Hirvonen, 2011, s. 17.) Suojelevan 

kasvatuksen painottaminen suomalaisessa yhteiskunnassa voi selittää, miksi provokatiivis-

ten teosten käsittely koulun sosiaalisessa tilassa voi tuntua vaikealta. Elämä ei kuitenkaan 

ole riskitöntä. Voidaan pohtia, tulisiko riskejä täten harjoitella koulussa, jotta niiden kohtaa-

minen koulun ulkopuolella ei olisi liian vaikeaa. Jokainen tulee luultavimmin kohtaamaan 

elämänsä aikana traagisiakin kokemuksia, jotka aiheuttavat voimakkaita tunteita, ja joita 

täytyy käsitellä. Vaikeita tuntemuksia herättävä provosoiva taide on suhteellisen turvallinen 

tapa harjoitella vaikeiden aiheiden kohtaamista ja käsittelemistä. Mainitsin aiemmin, ettei 

yhteiskunnallista pahuutta pystytä poistamaan, jos sitä ei suostuta ensin havaitsemaan ja 

kohtaamaan. Ylisuojeleva kasvatus ei siis poista elämästä vaaroja. On parempi pyrkiä har-

joittelemaan pahojenkin asioiden käsittelyä kasvatuksessa ja koulussa. Mikä tahansa pro-

vokatiivinen teos ei tietenkään sovi tästä huolimatta koulukontekstiin. Voidaan arvioida, mil-

laiset visuaaliset teokset olisivat opetettavalle ikäryhmälle sopivasti provokatiivisia. Provo-

katiivisuuden voimakkuuden arvioiminen on kuitenkin suuri haaste, sillä taiteen katsominen 

on aina yksilöllinen kokemus. Sama teos herättää ihmisissä keskenään hyvin erilaisia re-

aktioita. Joku voi kokea teoksen järkyttäväksi, kun taas toinen suhtautuu melko neutraalisti 

tai uteliaasti.  

Hirvonen kuvailee esimerkin kasvatustilanteesta, jossa 20 lapsen oppilasryhmän tulisi vie-

railla taidenäyttelyssä. Taidenäyttelyssä on esillä muun muassa alastomia nukkeja, jotka 

saattaisivat hämmentää yhtä ryhmän oppilaista. Tämän vuoksi päätetään, ettei ryhmä vie-

raile taidenäyttelyssä ollenkaan. (Hirvonen, 2011, s. 19.) Esimerkki on kärjistävä, eikä on-

neksi vastaa suomalaista taidekasvatusta tai suomalaisen kulttuurin yleistä suhtautumista 
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alastomuuteen. Esimerkki havainnollistaa kuitenkin hyvin, miten paljon mahdollisesti opet-

tavaista ja kehittävää sisältöä päätetään jättää opetuksen ja kasvatuksen ulkopuolelle suh-

teellisen pienen riskin vuoksi. Ryhmästä 19 oppilasta ei olisi hämmentynyt alastomien nuk-

kejen vuoksi, mutta yhden oppilaan suojelemiseksi niitä ei näytetä yhdellekään oppilaalle. 

Näyttelyn muutkin taideteokset jäävät näkemättä. Lisäksi mikään tunne ei ole loppujen lo-

puksi täysin negatiivinen, vaan jokaisella tunteella on tärkeä merkityksensä ihmisen koke-

musmaailman käsittelyssä ja oppimisessa. 

Aivotutkija, psykologi ja filosofian tohtori Lauri Nummenmaan mukaan tunteet nähtiin pit-

kään kuuluvan yksilön subjektiiviseen kokemusmaailmaan, eikä niiden objektiivista mittaa-

mista pidetty kovinkaan mahdollisena. Psykologian tutkimuksen kehittyessä on kuitenkin 

aivokuvantamisen ja eläinkokeiden myötä havaittu, että tunteet ovat biologisiin järjestelmiin 

perustuvia prosesseja, joita pystytään mittaamaan. Tutkimuskentällä on myös alettu painot-

taa tunteiden myönteistä puolta ja tärkeää merkitystä. Aiemmin tunteita on käsitelty elämää 

haittaavina tekijöinä. Tunteet valmistavat ihmistä toimintaan. Tunteet ja niihin liittyvät ilmai-

sut toimivat myös viesteinä lajitovereille. Nämä viestit voivat tehostaa esimerkiksi suuren 

ryhmän toimintaa, sillä tunteiden automatisoitunut havainnointi vähentää tarvetta jatkuvaan 

tietoiseen kommunikaatioon. (Nummenmaa, 2017, s. 35.) Pohdin, olisiko yhden lapsen 

hämmennyksen kokemus ollenkaan paha asia. Hämmennyksen tunteen kokeminen voi olla 

tärkeä ja opettavainen kokemus, eikä ollenkaan traumatisoiva, jos ryhmää ohjaavat aikuiset 

auttavat tilanteessa kyseistä oppilasta tutkimaan ja pohtimaan teoksen herättämiä tunteita. 

Tietoiset tunnekokemukset ovat keskeinen osa ihmisen kokemusmaailmaa. Tunteet ovat 

fysiologisia reaktioita kehossa, ja oman kehon toimintaan liittyvää tietoa. Tätä tietoa on tär-

keää kuunnella esimerkiksi ihmisen hyvinvoinnin kannalta, sillä se kertoo yksilön tarpeista. 

(Nummenmaa, 2017, s. 35–36.) Tätä tunteiden kuuntelun ja tulkitsemisen taitoa olisi yksilön 

kasvun ja kehityksen kannalta hyvä opetella lapsuudessa. Hämmentävän taideteoksen tar-

kastelu turvallisen aikuisen seurassa voi olla turvallinen tapa harjoitella perinteisesti nega-

tiivisiksi miellettyjen tunteiden kokemista ja kuuntelemista. 

Positiivisella suhtautumiselle riskiin on kuitenkin yhtä pitkä historia suomalaisessa pedago-

giikassa kuin suojelulla (Hirvonen, 2011, s. 19). Nuorista halutaan nykyään kasvattaa oma-

aloitteisia, tiedostavia ja yhteiskuntaa kehittäviä yksilöitä. Pohdin, voiko nuori oppia yhteis-

kuntaa kehittäväksi yksilöksi, jos hän ei uskalla ottaa riskejä. Liian suojeleva ja riskejä vält-

televä kasvatus opettaa, ettei riskejä kannata ottaa. Uskaltamista tulisi harjoitella täten tur-

vallisessa ympäristössä turvallisilla tavoilla, jotta riskien ottaminen tulevaisuudessa ai-

kuiselämässä ei olisi liian pelottavaa. Kuvailin aiemmin, kuinka provokatiivisen taiteen tar-

kasteleminen kuvataideopetuksessa on suhteellisen turvallinen tapa harjoitella vaikeiden 

aiheiden käsittelyä. Tilanne, jossa kuvataideopettaja käsittelee oppilaiden kanssa 
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provokatiivista taidetta, voidaan nähdä riskin ottamisena opettajan toiminnan näkökul-

masta. Opettaja voi joutua kohtaamaan negatiivista suhtautumista toimintaansa kohtaan 

esimerkiksi kollegoilta tai oppilaiden vanhemmilta, jotka mahdollisesti painottavat kasvatuk-

sessa ennemmin suojelua kuin myönteisiä riskejä. Tilanne, jossa oppilas tuottaa kuvataide-

työssään provokatiivista visuaalista sisältöä, puolestaan on riski sekä oppilaan että opetta-

jan toiminnan näkökulmasta, jos kuvataideopettaja sallii tai kannustaa teoksen toteuttami-

seen. Tällaisessa tilanteessa oppilas pääsee harjoittelemaan riskin ottamista turvallisissa 

olosuhteissa. Oppilas pääsee testaamaan, millaisia reaktioita hänen teoksensa aiheuttaa 

ympäröivässä sosiaalisessa tilassa. Parhaimmissa tapauksissa oppilaan tekemän provo-

katiivisen teoksen myötä voidaan jopa avata keskusteluja tärkeistä yhteiskunnallisista ai-

heista. Jos taas oppilaan teos herättäisi ympärillä negatiivista suhtautumista, järkytystä tai 

paheksuntaa, on opettaja aina turvaamassa oppilasta ja ohjaamassa teoksen herättämien 

reaktioiden käsittelyä neutraalimpaan ja rakentavampaan suuntaan. Tällä tavoin oppilas voi 

saada kokemuksia myönteisistä riskeistä ja uskaltaa pyrkiä jatkossakin tuomaan ajatuksi-

aan esiin joko taiteen keinoin tai muilla tavoilla. 

Heidi Westerlund ja Lauri Väkevä käsittelevät artikkelissaan (2011) Kasvatuksen taide ja 

kasvatus taiteeseen: Taiteen pedagoginen merkitys John Deweyn filosofian näkökulmasta, 

filosofi John Deweyn esteettistä teoriaa, jota tarkastelen provokatiivisen taiteen näkökul-

masta. Deweyn filosofiaa on sovellettu enemmän kasvatuksen alalla kuin itse filosofian 

alalla, mitä voi selittää se, että Dewey pyrki ajatuksillaan vaikuttamaan konkreettiseen to-

dellisuuteen. Dewey on käsitellyt yhteiskunnan ja koulun välistä suhdetta ja oppimisen luon-

netta. Taide on Deweyn mukaan keskeisessä osassa ihmisen inhimillisen kasvun kannalta. 

(Westerlund & Väkevä, 2011, s. 35.) Deweyn tavoin painotan pro gradu -tutkielmassani 

yhteiskunnan ja koulun välisen suhteen merkitystä ja taiteen merkitystä inhimillisen kasvun 

näkökulmasta. Dewey on luonut esteettisen teorian, jonka mukaan inhimilliseen kokemuk-

seen liittyy aina laadullinen ulottuvuus eli merkityksellisyyden kokemus. Deweyn mukaan 

taidekasvatuksen rooli on olla tässä kokemuksessa esteettisen ulottuvuuden vaalija, ja tai-

dekasvatuksen tehtävä on tuoda esiin taiteessa ilmeneviä ehyitä ja täysipainoisia kokemuk-

sen momentteja. Täten taide rikastaa elämää ja on yksi osa hyvää elämää. (Westerlund & 

Väkevä, 2011, s. 35–36.) 

Pohdin, mitä edellinen teoria voisi käytännössä tarkoittaa. Arvioin, että taiteen harmonia 

(kokonaisvaltainen estetiikka) voi toimia esimerkkinä taiteessa ilmenevistä ehyistä ja täysi-

painoisista momenteista. Vaikka provokatiivisessa taiteessa kuvailtaisiin kaoottisilta ja vai-

keilta tuntuvia aiheita, saattaa visuaalinen ja esteettinen kokonaisuus ja taidekokemus olla 

ehyt ja harmoninen. Lisäksi Dewey pyrki ajatuksillaan käsittelemään konkreettista todelli-

suutta (Westerlund & Väkevä, 2011, s. 35). Pohdin, onko välillä kaoottiselta tuntuva 
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todellisuuskin todellisuudessa kokonaisuutena ehyt, kuten Deweyn kuvailemat taidekoke-

mukset. Lapin yliopiston yliopistonlehtori ja filosofian tohtori Partow Izadi kuvaili Globaali-

kasvatuksen luennoilla keväällä 2020, kuinka globaali todellisuus ja universumi saattaa ih-

misistä näyttäytyä kaoottisena, mutta on todellisuudessa ehyt ja järjestelmällinen koko-

naisuus. Deweyn teorian pohjalta voidaan nähdä taiteen tuovan esiin kaoottiselta tuntuvan 

todellisuuden eheys ja tasapainoisuus eli harmonia. Dewey ei kuitenkaan käsitä taiteen 

kasvatuksellista arvoa ainoastaan yksilön kokemusten ja yhteiskunnallisten käytäntöjen nä-

kökulmasta. Deweyn mukaan taiteen sisältämä kulttuurikritiikki voi palvella yksilön kasva-

mista. Lisäksi taide voi tarjota yksilölle välineitä yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen 

jäsentelyyn kulttuurikriittisestä näkökulmasta. (Westerlund & Väkevä, 2011, s. 36.) Tämä 

on olennainen näkökulma tutkielmani aiheen kannalta, siltä taiteen provokatiivisuus on yksi 

konkreettisimpia taiteen kulttuurikritiikin muotoja. 

 

 

2.4 Provokatiivinen kuvataidekasvatus 

 

 

Performanssitaiteen ja pedagogiikan ammattilaiset Guillermo Gómez-Peñan ja Roberto Si-

fuentes ovat luoneet teoriaa radikaalin ja provosoivan pedagogiikan myönteisistä puolista. 

He esittelevät teoksessaan (2011) Exercises for Rebel Artists: Radical Performance Peda-

gogy kehittämäänsä performanssipedagogiikan metodia, Pocha-metodia, johon sisältyy 

performanssi radikaalin pedagogiikan muotona. Guillermo Gómez-Peña on kasvattaja, per-

formanssitaiteen pioneeri ja kirjailija. Roberto Sifuentes puolestaan on monitieteinen taitei-

lija ja yksi La Pocha Nostra -performanssitaiteilijaryhmän perustajista. Hän on toiminut 

muun muassa taiteellisena ohjaajana La mama Performing Arts -ohjelmassa Trinity Col-

legessa ja performanssin apulaisprofessorina Chicagossa School of the Art Institutessa. 

(Gómez-Peña & Sifuentes, 2011, s. i.) He kuvailevat teoksensa olevan suunnattu muun 

muassa kapinalliselle, kriittiselle, kokeilevalla, teoreettiselle, rohkealle, vihaiselle, herkälle, 

ulkopuoliselle ja sellaiselle, joka on pakkomielteinen rajojen rikkomista kohtaan. Lisäksi he 

tuovat luettelossaan esiin vähemmistöjä, kuten maahanmuuttajat ja queer-henkilöt. 

(Gómez-Peña & Sifuentes, 2011, s. 13.) Gómez-Peña kertoo olevansa Yhdysvaltojen mek-

sikolainen (chicano), joten hän tietää millaista on elää vähemmistökulttuurin edustajana Yh-

dysvalloissa. Hän kuvailee, kuinka hänellä oli 20 vuoden ajan tarve näyttää, että pystyisi 

elämään itsenäisesti performanssityöllään kohtaamistaan ennakkoluuloista ja rasismista 
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huolimatta (Gómez-Peña, 2011, s. 1.) Gómez-Peñan kuvaus aiemmasta elämästään auttaa 

ymmärtämään, millaisia ympäristön vaatimuksia vähemmistöryhmän edustaja voi kohdata. 

Gómez-Peña ja Sifuentes korostavat rajojen rikkomisen ja provosoinnin myönteisiä puolia 

ja tärkeyttä. Vähemmistöryhmien mainitseminen teoksen kohderyhmissä voi viitata siihen, 

kuinka radikaalilla taiteella voidaan tuoda näkyväksi aiheita ja ilmiöitä, joita ei ole vielä huo-

mioitu laajasti yleisellä tasolla, ja lisätä täten tietoisuutta enemmistön keskuudessa. 

Gómez-Peñan mukaan 1990-luvun alussa taiteen ja kriittisen taiteen ääni meinasivat jäädä 

maailman suurten ilmiöiden, teknologian kehityksen ja globalisaation, varjoon. Suurten kult-

tuuristen muutosten myötä skeptisismi ja henkinen tyhjyys yleistyivät, ja taiteen ja akatee-

misuuden välille kehittyi entistä suurempi poliittinen kuilu. Tämä vaati taiteellisten strategi-

oiden uudistamista. (Gómez-Peña, 2011, s. 1–2.) Edellinen kuvastaa, kuinka yhteiskunnan 

suuret muutokset asettavat uusia vaatimuksia taiteelle ja taidekasvatukselle. Esimerkiksi 

media- ja monilukutaidon merkitys on korostunut nykyään visuaalisten sisältöjen helpon 

saatavuuden myötä.  La Pocha Nostra -performanssiryhmä perustettiin suurten yhteiskun-

nallisten paradigmamuutosten aikaan. Ryhmän jäsenet kannattivat taiteilijoiden välistä yh-

teistyötä niin kutsutun kansalaisdiplomatian muotona. Taiteilijat alkoivat kehittää väliaikaisia 

samanmielisten kapinallisten yhteisöjä. Ryhmän tuli määritellä performanssin, teorian, yh-

teisön, uuden teknologian ja aktivistisen politiikan välisiä suhteita uudelleen. Performanssi-

taiteilijat käytännössä siis uudelleenajattelivat performanssia, jolloin performanssipedago-

giikka nostettiin keskiöön. Performanssipedagogiikan muodostuessa, Gómez-Peña alkoi 

viedä tätä pedagogiikkaa akateemiseen opetukseen. Gómez-Peñan ajatuksissa pedagogi-

nen tila, luokka tai muu työpajatila, voisi olla performanssitilan ja sosiaalisen tilan laajennus, 

joka olisi demilitarisoitu, edistyksellisen toiminnan ja ajattelun keskus. Opetustila olisi siis 

väliaikainen utopististen mahdollisuuksien tila, jossa olisi turvallista tuoda esiin muun mu-

assa politisoituneita, autoritäärisiä ja monitieteisiä ajatuksia. Tila olisi mielellään myös mo-

nietninen, -sukupuolinen ja sukupolvien välinen. Tila tarjoaisi osallistujille mahdollisuuden 

kokeilla rohkeasti. Tällä tavoin nuoret taiteilijat ja opiskelijat voisivat koetella sekä henkilö-

kohtaisen identiteettinsä että alansa rajoja, ja ottaa riskejä ja osallistua aktiivisesti keskus-

teluun. Gómez-Peña mainitsee näkevänsä riskien ottamisen välillä välttämättömyytenä. 

(Gómez-Peña, 2011, s. 3.) 

Edellisessä alaluvussa käsittelin Tatu Hirvosen ajatuksia riskien merkityksestä lapsen kas-

vulle ja liian turvallisen kasvatuksen haittoja. Arvioin, että Gómez-Peñan ja Hirvosen näke-

mykset tukevat toisiaan, ja vahvistavat samalla käsitystäni provokatiivisten aiheiden ja pro-

vokatiivisen visuaalisen sisällön käsittelyn tärkeydestä. Lisäksi Gómez-Peñan pedagogi-

sissa ajatuksissa korostuu sosiaalisen tilan ja oppimisympäristön merkitys. Koulu voi toimia 

ikään kuin turvallisena (tai turvattomana) laboratoriona provokatiivisen taiteen ja kulttuurin 
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tulkitsemiselle ja tuottamiselle, ja täten yhteiskunnallisten aiheiden ja ilmiöiden käsittelemi-

selle ja kehittämiselle. Kuvataideopettajan haasteena voi olla sosiaalisen tilan turvallisuu-

den tunteen ylläpitäminen. Voidaan pohtia, onko tällaisen utopistisen täysin vapaan tilan 

luominen mahdollista. 

Taiteen tohtori Jouni Kiiskinen (2012) tarkastelee taiteen tiedon luonnetta ja sen vahvuuksia 

ja heikkouksia tiedon muotona artikkelissaan Taide tiedon kohtuna. Perinteisessä tiedon-

käsityksessä tieto perustuu aistihavaintoon. Havainto muuttuu tiedoksi, kun sille annetaan 

selitys, joka on yleistettävissä ja kategorisoitavissa. Taiteen tieto poikkeaa jokseenkin tästä 

mallista. Taide ei Kiiskisen mukaan ole havaintoon perustuva käsitys tai visuaalinen selitys. 

Taideteoksen tarkasteluun tietona liittyy vahvuuksia ja heikkouksia. Taide on pysyvämpää 

tietoa kuin havainnot, jotka ovat ihmisen muistin varassa. Heikkoutena Kiiskinen näkee tai-

teen esittävyyden korostumisen. Ihminen tulisi katsoa taiteen tietoa taiteen tietona, eikä 

yleispätevänä tietona. (Kiiskinen 2012, s. 115–116.) Taiteen tiedon muodostamisessa on 

siis läsnä riski harhautumiselle, jos taidetta katsova ihminen ei omaa vielä kattavasti taiteel-

lisen ajattelun ja taiteen katsomisen taitoa. Tämä riski on läsnä myös provokatiivisen taiteen 

käsittelyssä yläkouluikäisten oppilaiden kanssa. Vaikka näen taiteen ja visuaalisen kulttuu-

rin provokatiivisuuden tärkeänä aiheena kuvataideopetuksessa, ymmärrän aiheen käsitte-

lyn sisältävän riskejä. Kiiskisen taiteen tiedon teorian pohjalta voidaan kiteyttää, että taiteen 

ymmärtäminen ja tulkinta vaatii ikään kuin taiteen lukutaitoa. Jos tätä lukutaitoa ei ole vielä 

harjoiteltu riittävästi oppilaiden kanssa, voi tärkeän aiheen käsittely harhautua. Esittelen 

analyysiluvussa 4 kuvaavia esimerkkejä siitä, miten provokatiivisten aiheiden kohdalla op-

pilaiden kanssa käyty keskustelu voi helposti harhautua väärään suuntaan. Pohdin tätä nä-

kökulmaa suunnitellessani opettajan materiaaliin tulevia aineistoja ja tehtäviä. 

Taiteen tulkinnanvaraisuus heijastuu laajemmin yhteiskunnassa taiteen ja visuaalisen kult-

tuurin sensuuriin. Yhdysvaltalainen juristi Marjorie Heins käsittelee (2007) teoksessaan Not 

in front of the children: ”indecency,” censorship and the innocence of youth taiteen ja visu-

aalisen kulttuurin sensuuria oikeustieteellisessä ja poliittisessa kontekstissa 1990–2000-lu-

kujen vaihteessa Yhdysvalloissa. Sovellan Heinsin havaintoja ja teoriaa suomalaisen yh-

teiskunnan, kulttuurin ja kuvataidekasvatuksen kontekstiin. Heinsin mukaan sensuuria har-

joitetaan ja perustellaan usein nuorten suojelemisella psyykkisesti haitalliselta eli niin sano-

tusti siveettömältä sisällöltä. Taustalla voidaan nähdä poliittisia päämääriä ja yhteiskun-

nassa vallitsevia arvokäsityksiä. Sensuurin kohteina ovat olleet muun muassa väkivaltaan, 

seksuaalisuuteen ja pornografiaan liittyvät sisällöt mainonnassa, taiteessa ja muussa vies-

tinnässä. Esimerkiksi seksuaalikasvatusta on rajoitettu 1990-luvun Yhdysvalloissa välillä 

haitallisessakin mittakaavassa, sillä seksuaalikasvatusta sai käsitellä vain avioelämään lii-

tettynä. Tärkeää tietoa muun muassa tautien ehkäisyyn liittyen ei voitu esittää, mistä 
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seurannut tiedon puute on voinut vaarantaa nuorten terveyttä. Heinsin mukaan tuomarit 

eivät ole oikeustapauksissa aina perustelleet sensuuria kattavasti. Visuaalisten sisältöjen 

haitallisuutta lapsille ja nuorille on perusteltu tarpeettoman väkivallan ja pornografian ter-

meillä. Nämä termit ovat kuitenkin monitulkintaisia, sillä monet aikuiset näkevät eri sisällöt 

pornografiana tai väkivaltaisina. (Heins, 2007, s. 4–5.) Provokatiivisuus on yksilöllinen ko-

kemus. Joku voi nähdä tietyn taideteoksen seksuaalisena tai pornografiana samalla, kun 

toinen näkee sen esittävän alastomuutta ilman seksuaalista tai pornografista ulottuvuutta. 

Yksilölliset erot nähdä visuaaliset sisällöt eri tavalla ei ole aina riippuvaista yksilön ikä-

tasosta. Aikuinen yksilö voi siis provosoitua voimakkaasti teoksesta, josta lapsi ei välttä-

mättä järkyttyisi lainkaan. Joissain tapauksissa on vaikea arvioida, onko sensuuri tarpeel-

lista. 

Heins pohtii, miten sensuuri voi olla haitallista lasten ja nuorten kasvua kohtaan. Sensuuri 

voi rajoittaa luovuuteen ja mielikuvitukseen sisältyvää ironiaa, hauskuutta ja monitulkintai-

suutta. Usein sensuuriin päädyttäessä sisältöä on tarkasteltu liian kirjaimellisesti ja yksipuo-

lisesti. Heins kuvailee sensuurin vähentävän nuorten kasvukokemuksen monimutkaisuutta, 

vaikeutta ja riemua. Liiallinen sensuuri voi riistää nuorilta kyvyn kohdata ja käsitellä vaikeita, 

pelottavia ja epämukavia aiheita. (Heins, 2007, s. 256.) Edellinen havainto on tärkeä tut-

kielmani kannalta, sillä se perustelee provokatiivisten visuaalisten teosten käsittelyn merki-

tystä nuorten kanssa. Näkemys on myös samassa linjassa Hirvosen myönteisten riskien 

pedagogiikan ja Gomez-Peñan ja Sifuentesin radikaalin pedagogiikan teorian kanssa. Kiis-

kisen teoria taiteen tiedon luonteesta puolestaan havainnollistaa, miksi yhteiskunnassa ra-

joitetaan välillä visuaalisia sisältöjä. Taiteen tieto on monitulkintaista ja välillä vaikeasti ym-

märrettävää. Puutteelliset taiteen lukutaidot voivat ohjata ihmiset tulkitsemaan taidetta liian 

yksipuolisesti niin kuin Heinsin sensuurin kuvauksessa. Lisäksi poliittisuus voi heijastua vi-

suaalisten sisältöjen tulkintaan ja sensuuriin. Tästä suomalaisen kontekstin esimerkkinä voi 

toimia aiemmin esittelemäni Laura Huhtasaaren aloittama Twitter-keskustelu. Vaikka ta-

pauksessa ei ole suoranaisesti kyse sensuurista, kuvastaa tapaus, miten kuvataideopetta-

jan ja oppilaiden toimintaan kohdistuu koulun ulkopuolisen yhteiskunnan osalta sosiaalisia 

paineita ja joskus jopa uhkia. Tapaukseen liittynyt koulu joutui vihaviestinnän kohteeksi 

Huhtasaaren julkaisun jälkeen, minkä tulkitsen painostavan opettajia ja oppilaita varovai-

suuteen visuaalisessa ilmaisussa ja koulussa käytävissä keskusteluissa. Liiallinen varovai-

suus voi puolestaan olla haitallista, kuten Heins kuvaili liiallisen sensuurin olevan. Käsittelen 

sensuuria ja kuvataideopettajien varovaisuutta kasvatuksen sensitiivisyyden näkökulmasta 

ja Gómez-Peñan ja Sifuentesin teoriaa ja pedagogiikkaa tarkemmin luvussa 5. 
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3 Tutkimusmenetelmät 
 

 

Yhdistän tutkielmassani kehittämistutkimuksen ja taideperustaisia tutkimuksen menetelmiä. 

Sovellan pääosin kehittämistutkimuksen menetelmiä, sillä toteutan tutkielmani kehittämis-

tutkimuksen vaiheiden eli kehityssyklien mukaisesti. Tarkastelen seuraavassa alaluvussa 

tarkemmin kyseisen menetelmän mahdollisuuksia ja vaiheita. Keskityn tutkielmassani ku-

vataideopettajien näkökulmaan provokatiivisen taiteen käsittelyssä, ja huomioin, miten aihe 

voi aiheuttaa vaikeita tilanteita ja lisätä kuvataideopettajan työn kuormittavuutta. Haluan tut-

kielmani myötä tuoda esiin, miten aiheen käsittelyä voitaisiin helpottaa, ja luoda uusia tai-

dekasvatuksellisia työkaluja provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittelyyn. Kehittämis-

tutkimusmenetelmän avulla voin pyrkiä luomaan opettajille uuden tiedon lisäksi konkreetti-

semman kehitystuotteen eli tässä tapauksessa opettajan materiaalin. 

Tutkielmani sisältää myös taideperustaisia menetelmiä. Tarkastelen tutkielmani taideperus-

taisuutta tarkemmin alaluvussa 3.3. Taideperustaisen näkökulman avulla voin tuoda kehit-

tämistutkimusmenetelmän vahvemmin kuvataidekasvatuksen alan kontekstiin. Kehittämis-

tutkimusta on sovellettu yleisesti opetusalalla, mutta kuvataidekasvatuksen alalla puhutaan 

useammin toimintatutkimuksesta ja taideperustaisesta toimintatutkimuksesta. Näissä me-

netelmissä on kuitenkin paljon yhtäläisiä piirteitä kehittämistutkimuksen kanssa. Valitsin ke-

hittämistutkimuksen tutkielmani päämenetelmäksi, koska tutkielmaani ei liity toimintatutki-

mukselle tyypillistä toiminnallista osiota, kuten työpajatoimintaa. Kerään aineistoksi haas-

tatteluaineiston, jonka analysoin kehittämistutkimuksen tarveanalyysisyklien mukaisesti. 

Analyysin pohjalta luon kuvataideopettajille materiaalin provokatiivisen taiteen ja visuaalis-

ten sisältöjen käsittelystä yläkoulun kuvataideopetuksessa. Toteutan tutkielmani yhden ke-

hittämissyklin mallin mukaisesti. Kuvailen tarkemmin tutkielmani kehittämisprosessia alalu-

vussa 3.2, ja perustelen valintaani toteuttaa tutkielma yhden kehittämissyklin mallin mukai-

sesti. 

 

 

3.1 Kehittämistutkimus kuvataidekasvatuksen alalla 
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Pro gradu -tutkielmani tavoitteena on kehittää materiaalia kuvataideopettajien työn tueksi 

provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittelyyn yläkoulussa oppilaiden kanssa. Provoka-

tiiviset kuvat ja visuaaliset esitykset voivat aiheuttaa hankalia tilanteita opettajan, oppilaiden 

ja muun kouluyhteisön välillä, mikä voi lisätä työn stressaavuutta ja kuormittavuutta. Tämän 

vuoksi aihetta tulee tutkia lisää ja pyrkiä kehittämään uusia käytännön ratkaisuja. Kuvatai-

deopettaja toimii osana oppitunnin sosiaalista tilaa (Koivurova, 2010, s. 54), joten opettajan 

toiminnan kehittäminen kehittää samalla kouluyhteisön toimintatapoja ja kouluympäristön 

ilmapiiriä. Käytän tutkimusmenetelmänä kehittämistutkimusta. Määrittelen menetelmän 

Helsingin yliopistossa kemian opettajakoulutuksen yksikössä toimivan tohtorin Johannes 

Pernaan (2013) toimittaman teoksen Kehittämistutkimus opetusalalla pohjalta. Lisäksi käy-

tän määrittelyn tukena metodologian opettajan ja tietokirjailijan Jorma Kanasen (2012) te-

osta Kehittämistutkimus opinnäytetyönä – Kehittämistutkimuksen kirjoittamisen käytännön 

opas. Kehittämistutkimusmenetelmä on luotu 1990-luvun alussa, ja sen suosio on kasvanut 

2000-luvun alusta lähtien. Kyseessä ei ole varsinaisesti erillinen tutkimusmenetelmä, vaan 

erilaisten menetelmien joukko (Kananen, 2012, s. 19). Selkeyden vuoksi käytän kehittämis-

tutkimuksesta jatkossa kuitenkin termiä menetelmä. Olennaista on sisäistää, että kehittä-

mistutkimus on monipuolinen menetelmien joukko, jota voi soveltaa erilaisin keinoin erilai-

siin tutkimustavoitteisiin. 

Pernaa (2013b, s. 10) kirjoittaa, että kehittämistutkimuksesta käytetään nykyään englannin-

kielisiä termejä: design research ja design-based research. Kananen puolestaan mainitsee, 

että action research -termiä käytetään englanninkielisissä kehittämistutkimuksissa. Action 

research tarkoittaa suomeksi kuitenkin toimintatutkimusta, joka on eri tutkimusmenetelmä. 

(Kananen, 2012, s. 19.) Tarkastelen menetelmien eroavaisuuksia tarkemmin tämän kappa-

leen lopussa. Voidaan päätellä, että terminologia on eri kielillä kirjoitettujen tutkimusten vä-

lillä joskus epäselvää ja harhaanjohtavaa. Selkeyden vuoksi käytän pro gradu -tutkielmani 

englanninkielisessä tiivistelmässä ainoastaan termiä design-based research. Määrittelen 

tutkielmani kuvataidekasvatusalan kehittämistutkimukseksi. Sana action viittaa toimintaan, 

ja kuvataidekasvatuksessa toimintatutkimuksen menetelmät ovat yleisesti käytössä. Koska 

tutkielmaani ei liity toiminnallista osiota, poissuljen action research -termin. Kyseinen termi 

voisi herättää mielikuvan taideperustaisesta toimintatutkimuksesta. Valitsin design-based 

research -termin ennemmin kuin design research -termin, sillä design research -termi puo-

lestaan herättää mielikuvia muotoilualojen tutkimuksesta. Koen, että design-based re-

search -termi kuvailisi näistä vaihtoehdoista parhaiten kuvataidekasvatuksen alan kehittä-

mistutkimusta. 

Tiedekasvatuksen professori Maija Aksela ja Pernaa käsittelevät kehittämistutkimusta pro 

gradu -tutkielman menetelmänä. Kehittämistutkimusta on kritisoitu liiallisesta 
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samankaltaisuudesta toimintatutkimuksen kanssa, mikä voi selittää terminologian epäsel-

vyyttä. Kehittämistutkimusta ja toimintatutkimusta ei ole aina tunnistettu erillisiksi tutkimus-

menetelmiksi. Eroavaisuuksina voidaan pitää menetelmien tavoitteita, tutkimuksen mitta-

kaavaa ja toteuttamistapoja. Esimerkiksi opetusalan kehittämistutkimuksissa tarkastellaan 

kehittämistä usein etäämmältä tutkijana toisin kuin toimintatutkimuksissa, joissa opettaja-

tutkija voi pyrkiä kehittämään nimenomaan omaa opetustaan. Kehittämistutkimuksen mit-

takaava on siis tämänkaltaisissa tutkimusasetelmissa laajempi kuin toimintatutkimuksen. 

(Aksela & Pernaa, 2013, s. 194.) Pro gradu -tutkielmani sisältää kuitenkin paljon taidepe-

rustaisen toimintatutkimuksen piirteitä. Tarkastelen tutkielmani taideperustaisuutta alalu-

vussa 3.3. Etenen tutkimusprosessissa Pernaan kuvailemien kehittämistutkimuksen kehit-

tämissyklien mukaisesti. Tästä syystä määrittelen tutkielmani päämenetelmäksi kehittämis-

tutkimuksen, mikä ei kuitenkaan poissulje tutkielmani metodologian taideperustaisuutta. 

Tutkielmani tavoitteena on tuottaa lisää tietoa provokatiivisuuden käsittelystä kuvataidekas-

vatuksen alalla ja kehittää valmiuksia provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittelyyn ylä-

koulun kuvataideopetuksessa. Tarkastelen aihetta siis etäämmältä tutkijan asemasta niin 

kuin kehittämistutkimuksissa Akselan ja Pernaan mukaan toimitaan. Tämä ei kuitenkaan 

poissulje henkilökohtaisen ammattitaitoni ja tietämykseni kehittämistä tutkielmaa tehdes-

säni. En ole vielä pätevä kuvataideopettaja, mutta kehitän provokatiivisuuden käsittelyä ylei-

sen kontekstin lisäksi myös henkilökohtaisella tasolla ja toimin ikään kuin opettajatutkijana 

niin kuin taideperustaisessa toimintatutkimuksessa voidaan toimia. Tästä huolimatta tutkiel-

mani päämenetelmä on kehittämistutkimus, sillä käytän kehittämistutkimuksen syklejä, po-

sitioni tutkijana on toimia etäämmältä tarkkailijan roolissa, kun haastattelen opettajia, ja tut-

kielman tavoitteet tähtäävät laajemmin koko alan tarpeisiin. 

Opetusalalla kehittämistutkimus on vielä nuori tutkimusmenetelmä, jonka tavoitteena on ke-

hittää ja tutkia oppimista aidoissa oppimistilanteissa. Menetelmässä keskitytään opetuksen 

innovaatioiden kehittelyyn eli pyritään luomaan ratkaisuja koulutuksen todellisiin tarpeisiin. 

Kehittämistutkimuksella luodaan sekä uutta teoriaa tutkittavasta ilmiöstä että konkreettinen 

kehittämistuotos. Kyseessä on joustava menetelmä, joka sopii kaikenlaiseen koulutuksen 

ja opetuksen kehittämiseen. (Pernaa, 2013a, s. 7–8.) Menetelmä on viime aikoina yleistynyt 

Suomessa opetusalalla, mutta sitä tulee harjoittaa lisää, jotta saataisiin entistä laadukkaam-

paa tutkimusta. Lisäksi menetelmän vahvuutena on sen sovellettavuus ja mahdollisuus mo-

nitieteelliseen tutkimiseen. (Pernaa, 2013b, s. 10–11.) Keskityn tutkielmassani yläkoulun 

kuvataidekasvatukseen, joten hyödynnän apunani pääosin kuvataidekasvatuksen tieteen-

alan tutkimuskirjallisuutta, ja luon tutkielmassani uutta teoriaa nimenomaan kuvataidekas-

vatusalan käyttöön. Tutkielmani on kuitenkin myös provokatiivisuuden käsitteen vuoksi 

poikkitieteellinen. Provokatiivisuus on yhteiskunnallisesti laaja ilmiö, jolla on monenlaisia 
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vaikutuksia muuallakin kuin taidekasvatuksen alalla, kuten mainitsinkin aiemmin johdan-

nossa ja teorialuvussa. Tarkastelen provokatiivisen taiteen ja sen käsittelyn merkitystä siis 

laajemmin yhteiskunnallisella tasolla käyttämällä lähteinä muun muassa kuvataidekasva-

tuksen, yleisen kasvatustieteen ja sosiaalitieteen teoksia. Kehittämistutkimus on sopiva me-

netelmä tutkimusaiheeni käsittelyyn, koska se soveltuu monitieteelliseen tutkimusottee-

seen. 

Opetuksen tutkimusta on aiemmin kritisoitu, kun tutkimuskenttä ei pystynyt tukemaan konk-

reettisesti opettajien työtä. Tuotettu tieto ei ollut tarpeeksi käytännönläheistä, joten opettajat 

eivät kokeneet hyötyvänsä tutkimuksesta. Kehittämistutkimus on kehitetty tämän kritiikin 

myötä vastaamaan paremmin opettajien käytännön toiminnan tarpeisiin. Menetelmä vastaa 

siis käytännön tarpeisiin, mutta toisaalta sitä on kritisoitu ja kyseenalaistettu tieteellisyyden 

ja luotettavuuden näkökulmista. (Pernaa, 2013a, s. 7–8, 2013b, s. 9–11.) Kehittämistutki-

mus sopii tutkielmani menetelmäksi, koska tavoitteenani on kehittää käytännön kuvataide-

opetusta ja -kasvatusta. Kehittämällä kuvataideopettajan valmiuksia käsitellä provokatiivisia 

kuvasisältöjä, pyrin lisäämään opettajien valmiuksia käsitellä provokatiivisen taiteen ilmiötä 

oppilaiden kanssa ja vähentämään mahdollisista vaikeista tilanteista aiheutuvaa stressiä ja 

tällä tavoin lisäämään työhyvinvointia. 

Tutkimuskentän lisäksi perusopetuksen opetussuunnitelmaa voidaan tarkastella kriittisesti 

opettajien konkreettisen tukemisen näkökulmasta. Opetussuunnitelma (2014) antaa opet-

tajille ohjeistuksia koulutuksen ja kasvatuksen tavoitteista ja toteuttamisesta. Ohjeet ovat 

kuitenkin laajoja, eivätkä kerro tarkkoja toimintaohjeita tavoitteiden saavuttamiseksi. Ope-

tussuunnitelmaan on laadittu yleisiä ohjeita muun muassa opetuksen järjestämisestä, ope-

tuksen ja kasvatuksen arvo- ja sisältötavoitteista, oppiainekohtaisista sisältötavoitteista ja 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteista. Tarkkoja toimintaohjeita ei kuitenkaan ole asetettu. 

Opetussuunnitelma asettaa esimerkiksi tavoitteen, että 7–9-vuosiluokilla oppilaiden tulee 

syventää henkilökohtaista suhdettaan taiteeseen ja visuaaliseen kulttuuriin ja oppia asetta-

maan henkilökohtaisia päämääriä toiminnassaan. Lisäksi oppilaita tulee opettaa ottamaan 

kantaa taiteessa visuaalisessa kulttuurissa ilmeneviin arvoihin. (Opetushallitus, 2014, s. 

426–427.) Opetussuunnitelmassa oppiainekohtaisissa tavoitteissa kerrotaan, mitä kuvatai-

deopettajan tulisi työssään saavuttaa, ja minkälaisia työskentelymetodeja opetuksessa tu-

lisi soveltaa (Opetushallitus, 2014, s. 426–428). Opetussuunnitelmassa ei kuitenkaan ku-

vailla kovinkaan tarkasti, miten tavoitteiden saavuttaminen on käytännössä mahdollista. 

Taiteen ja visuaalisen kulttuurin provokatiivisuudesta ei ole mainittu opetussuunnitelmassa. 

Oppitunneilla tapahtuu kuitenkin välillä tilanteita, joissa taiteen provokatiivisuus on läsnä. 

Oppilaat tekevät välillä itse provokatiivisia teoksia ja kohtaavat provokatiivisia sisältöjä 
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nykyään helposti esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Teorialuvussa 2 käsittelin tarkemmin 

provokatiivisuuden merkitystä taiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa. Provokatiivisuutta 

esiintyy opettajan ja oppilaiden elinympäristössä monenlaisissa tilanteissa, joten kykyä kä-

sitellä provokatiivista taidetta yläkoulun kuvataidetunneilla olisi hyvä kehittää. Kehittämis-

tutkimus on toimiva menetelmä tämän tavoitteen saavuttamiseksi, koska sen avulla voidaan 

tuottaa ratkaisuja kuvataideopetuksen todellisiin tarpeisiin. Tutkielman tulokset voivat tukea 

kuvataideopettajia käytännön työhön liittyvissä vaikeuksissa, joihin opetussuunnitelma ei 

ainakaan vielä tarjoa selkeää ratkaisua. 

Opetussuunnitelmassa ei mainita suoranaisesti vaikeiden aiheiden käsittelyä, mutta voi-

daan päätellä, että aihetta sivutaan perusopetuksen arvoperustassa. Arvoperustassa mai-

nitaan, että monimediainen tiedonvälitys, globaalit tietoverkot, vertaissuhteet ja sosiaalinen 

media muokkaavat lasten ja nuorten arvoja, mikä tekee arvokasvatuksesta erittäin tärkeää. 

Nuoria tulee ohjata tunnistamaan arvoja, joita he kohtaavat ja suhtautumaan niihin myös 

kriittisesti. (Opetushallitus, 2014, s. 15.) Näen että kriittisellä suhtautumistavalla viitataan 

yhteiskunnassa esiintyvien vaikeiden teemojen tunnistamiseen eli myös provokatiivisuuden 

käsittelyyn. Lisäksi tarkastelin, löytyykö Opetushallituksen sivuilta julkaisuja visuaalisen 

kulttuurin provokatiivisuuden käsittelystä. Tällaisia julkaisuja ei tällä hetkellä ole. Esimer-

kiksi vaikeista provokatiivisista aiheista, kuten väkivallasta ja seksuaalisesta häirinnästä, 

löytyy julkaisuja koulujen työn tueksi, esimerkiksi (2018) Väkivaltaisen radikalisoitumisen 

ennaltaehkäisy kouluissa ja oppilaitoksissa. Oppaassa käsitellään aihetta kuitenkin koulu-

maailman yleisten käytäntöjen, kuten oppilaan tukemisen näkökulmasta, eikä oppiaineiden 

opetuksen näkökulmaa mainita (Opetushallitus, 2018). Perusopetuksen opetussuunnitelma 

ja opetushallituksen muut viralliset julkaisut eivät poissulje vaikeiden aiheiden käsittelyä ku-

vataiteessa, mutta eivät tarjoa myöskään selkeitä ohjeita hankalien visuaalisten aiheiden 

käsittelyyn. Vaikeiden teemojen käsittelyn pystyy perustelemaan opetussuunnitelman arvo-

pohjalla, mutta perustelun joutuu tekemään ikään kuin rivien välistä. Tästä syystä näen ku-

vataidekasvatuksen alalla olevan tarvetta kehittämistutkielman metodologialla tuotetuille 

konkreettisille välineille provokatiivisuuden käsittelyyn. 

Kehittämistutkimuksen mittakaava voi vaihdella suuresti pienen yrityksen sisäisestä kan-

sainväliseen. Kehittämistutkimuksessa on usein tavoitteena luoda ensin pienen mittakaa-

van ratkaisuja, joita voi myöhemmin laajentaa suuremman käyttäjäkunnan toimintaan. (Per-

naa, 2013a, s. 7–8.) Tutkielmani keskittyy koulumaailmaan ja kuvataideopettajien toiminnan 

kehittämiseen. Kerään aineiston haastattelemalla 5 kuvataideopettajaa, jotka työskentele-

vät Suomessa eri maakunnissa. Haastateltavista kaksi työskentelee Pohjois-, kaksi Länsi- 

ja yksi Etelä-Suomessa. Lisäksi haastateltavien työpaikat poikkesivat toisistaan eri kokois-

ten koulujen ja paikkakuntien osalta. Huomioin näitä eroavaisuuksia aineiston analyysissa 
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ja opettajan materiaalin kehityksessä, jotta tutkielmani tuloksista voivat hyötyä sekä pie-

nemmillä että suuremmilla paikkakunnilla työskentelevät opettajat. Kerron aineistonke-

ruusta tarkemmin luvussa 3.2. Pro gradu -tutkielma on laajuudeltaan melko pienen mitta-

kaavan tutkielma, mutta hyvä alku provokatiivisten sisältöjen käsittelyn tutkimiselle ja kehit-

tämiselle. 

Kehittämistutkimusta on kritisoitu tieteellisyyden ja luotettavuuden näkökulmasta. (Pernaa, 

2013b, s. 11). Tieteellisyyden ja käytännön hyödyllisyyden välillä tasapainottelu voi olla vai-

keaa. Tutkimusaihetta tulee tutkia kuvataideopettajien kokemusten ja näkemysten pohjalta, 

jotta käytännön hyöty olisi saavutettavissa. Jokaisella kuvataideopettajalla on kuitenkin 

omanlainen käsityksensä taiteen provokatiivisuudesta ja siitä, miten aihetta tulisi käsitellä 

yläkouluoppilaiden kanssa. Kuvataideopettajien ajatukset ja mielipiteet aiheesta voivat poi-

keta suuresti toisistaan. Tutkielmani haasteeksi voi muotoutua kysymys siitä, miten on mah-

dollista tuottaa ratkaisumalleja, jotka sopivat mahdollisimman laajan kuvataideopettajajou-

kon käyttöön. Tutkimusaineisto koostuu kuvataideopettajien subjektiivisista näkemyksistä. 

Yleistettävien tutkimustulosten saavuttaminen voi olla täten vaikeaa, minkä vuoksi tieteelli-

seen luotettavuuteen tulee kiinnittää huomiota. Kehittämistutkimus on tiedettä, kun sen to-

teuttamiseen käytetään tieteellisiä metodeja, ja kun se tuottaa uutta tietoa. (Kananen, 2012, 

s. 21). Tutkielman tarkka suunnitteleminen ennen aineistokeruun toteuttamista auttaa ta-

kaamaan tieteellisen laadukkuuden. Tarkastelen tutkielmani toteutustapaa perusteellisesti 

ja kriittisesti seuraavassa alaluvussa. 

Kehittämistutkimus on mielekäs ja motivoiva tapa toteuttaa pro gradu -tutkielma, sillä me-

netelmässä opiskelijan mielenkiinnon kohteet ovat keskiössä. Menetelmällä on mahdollista 

luoda konkreettinen kehittämistuotos, jota voi käyttää tulevaisuudessa kuvataideopettajan 

ammatissa toimiessa. Lisäksi kehittämistuotoksesta voi hyötyä laajempi joukko kuvataide-

opettajia, jos kehittämistutkimuksen avulla luotu uusi käytäntö onnistutaan laajentamaan ja 

kehittämään suuremman käyttäjäjoukon tarpeisiin sopivaksi. Toisaalta kehittämistutkimus 

on vaativa menetelmä opiskelijalle, sillä se vaatii esimerkiksi huolellista rajaamista opinnäy-

tetyön pienen laajuuden vuoksi, mikä voi olla vaikeaa Menetelmän on kuitenkin todettu sy-

ventävän tutkittavan ilmiön ymmärtämistä ja motivoivan opiskelijoita usein jatko-opintoihin. 

(Aksela & Pernaa, 2013, s. 193–195.) 

Taiteen provokatiivisuus ja sen suhde kouluyhteisön sosiaaliseen tilaan on kiinnostava ja 

monipuolinen aihe tutkielman kehittämiskohteeksi, mikä motivoi tutkielman toteuttamiseen. 

Menetelmän vaativuuden vuoksi tutkimusvaiheissa on oltava kriittinen omaa toimintaa koh-

taan. Huolellisella suunnittelutyöllä ja tutkielman toteutuksella on kuitenkin mahdollista saa-

vuttaa sekä käytännöllistä hyötyä kuvataideopettajan ammattia varten että uutta 
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tutkimusteoriaa, tietoa ja ymmärrystä provokatiivisesta taiteesta yläkoulumaailmassa. Pro-

vokatiivisuuden käsitteen laajuus vaikeuttaa kuitenkin pro gradu -tutkielman kokoisen työn 

toteuttamista laadukkaasti. Sekä tutkimusaihe että menetelmä vaativat tarkkaa rajausta, 

mikä on vaikeaa provokatiivisuuden ilmiön laajuuden ja monimutkaisuuden vuoksi. Tämä 

on yksi syy ja perustelu toteuttaa tutkielma yhden kehittämissyklin mittaisena. Tutkielman 

toteuttaminen vaatii provokatiivisuuden moniulotteisuuden ja suuren yhteiskunnallisen mer-

kityksen vuoksi laajaa ja poikkitieteellistä tietoteoreettista käsittelyä, jotta aihetta voidaan 

ymmärtää tarpeeksi syvällisellä tasolla. Provokatiivisuuden moniulotteista merkitystä, yh-

teiskunnallista laajuutta ja aiheen kompleksisuutta koulun sosiaalisessa tilassa on ymmär-

rettävä syvällisellä tasolla, jotta aiheesta voidaan tehdä minkäänlaisia käytännön opetus-

työhön tähtääviä materiaaleja. Tästä syystä näen pro gradu -tutkielman kokoisessa työssä 

uuden tiedon saavuttamisen ja tutkimusteorian luomisen tärkeämpänä tavoitteena kuin val-

miin kehittämistuotteen luomisen. Opettajan materiaalin luomisprosessi on kuitenkin tärkeä 

osa tutkielmaani. Luon aineistonkeruun ja analyysin pohjalta prototyypin opettajan materi-

aalista, jota tulevaisuudessa voisi jatkokehittää. 

 

 

3.2 Kehittämistutkimuksen toteuttaminen ja kehittämissyklit 

 

 

Tiedekasvatuksen professori Maija Aksela ja Johannes Pernaa (2013) tarkastelevat artik-

kelissa Kehittämistutkimus pro gradu -tutkielman tutkimusmenetelmänä, miten kehittämis-

tutkimuksen voi toteuttaa pro gradu -tutkielmana kemian opettajankoulutuslaitoksen pro 

gradu -tutkielmien pohjalta. Koska menetelmä sopii kaikenlaiseen koulutuksen ja opettami-

sen kehittämiseen, voi kuvataidekasvatuksen alaa kehittää samankaltaisella menetelmällä 

kuin kemian opettajien koulutusalaa. Aksela ja Pernaa erittelevät tutkielmien rakennetta ja 

kehittämisen etenemisvaiheita. Kehittämistutkimus etenee syklisesti eli koostuu kehittämis-

sykleistä. Pro gradu -tutkielmassa voi olla joko yksi tai kaksi kehittämissykliä. (Aksela & 

Pernaa, 2013, s. 182–186.) Käytän tutkielmassani yhden kehittämissyklin rakennetta: 

1) Teoreettinen ongelma-analyysi 

2) Empiirinen ongelma-analyysi 

3) Kehittämisvaihe 1 

6) Raportointi 

(Aksela & Pernaa, 2013, s. 185–186.) 
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Kehittämistutkimus aloitetaan ongelma-analyysillä, jonka avulla tuodaan näkyväksi kehittä-

mistä vaativa kohde eli tarve. Kyseessä on tarveanalyysi, jonka voi toteuttaa empiirisesti, 

teoreettisesti tai yhdistämällä näitä kahta analyysimuotoa. (Pernaa, 2013b, s. 17.) Yhdistän 

pro gradu -tutkielmassani sekä teoreettista että empiiristä ongelma-analyysia. Täten mene-

telmäni taustalla on sekä akateeminen viitekehys että yläkouluissa työskentelevien kuva-

taideopettajien näkemys aiheesta. Teoreettinen ongelma-analyysi tarkoittaa aiemman tut-

kimuskirjallisuuden analysointia. Tarkoituksena on selvittää, mitä tutkimusaiheesta tiede-

tään jo, ja mitä olisi hyvä tutkia lisää. (Aksela & Pernaa, 2013, s. 185.) Tarkastelin aiemmin 

teorialuvussa kuvataidekasvatuksen tutkimusalan kirjallisuutta, joka käsittelee provokatiivi-

suutta taiteessa taide- ja koulumaailman konteksteissa sekä muissa yhteiskunnallisissa yh-

teyksissä. Olen kiinnostunut aiheesta etenkin kuvataideopettajan ja kuvataiteen opetuksen 

näkökulmista. Kirjallisuuskatsausta tehdessäni huomasin, ettei provokatiivisia kuvasisältöjä 

ole tutkittu vielä paljoa kuvataideopettajan näkökulmasta. Esimerkiksi Karolina Kiilin (2009) 

väitöskirja Kielletyt kuvat – Suomalais- ja virolaisnuorten piirtämällä esittämät kielletyt aiheet 

ja Anniina Koivurovan (2010) väitöskirja Kuvien rajat – Toivotut ja torjutut kuvat kuvataide-

tunnin sosiaalisessa tilassa käsittelevät pääosin oppilaiden näkemyksiä ja kokemuksia hy-

väksytyistä ja paheksutuista visuaalisista sisällöistä. Lisäksi kandidaatintutkielmani vahvisti 

käsitystä siitä, että kuvataideopettajan näkökulmaa tulisi tutkia lisää. 

Empiirinen tarveanalyysi tukee ja täydentää teoria-analyysin avulla esiin nousseita tutki-

musmahdollisuuksia ja -tarpeita. Empiirisen tarveanalyysin voi toteuttaa esimerkiksi kohde-

ryhmälle luodulla kyselyllä tai haastatteluilla. (Aksela & Pernaa, 2013, s. 186.) Luon kehit-

tämistutkielmani tarveanalyysin viiden kuvataideopettajan yksilöhaastattelusta. Yksi haas-

tateltavista oli aiemmin työurallaan työskennellyt yläkoulussa, muut työskentelevät yläkou-

lussa edelleen. Haastattelukysymykset käsittelevät provokatiivista taidetta yläkoulukonteks-

tissa. Kyseessä on teemahaastattelu, jonka pohjalta voin kartoittaa provokatiivisuuteen liit-

tyviä koulumaailmassa ilmeneviä vaikeuksia. Ennakko-oletuksena on, että provokatiiviseen 

taiteeseen liittyy jonkinlaisia ongelmatilanteita. Perustelin tätä ennakko-oletusta aiemmin 

teorialuvussa 2 kuvataidekasvatuksen, kasvatustieteen ja sosiaalitieteen tutkimuskirjalli-

suuden pohjalta. Tutkielmani on kuitenkin aineistolähtöinen, joten aineisto voi muokata tut-

kielmani suuntaa. Tavoitteenani on saada empiirisen tarveanalyysin kautta käytännönlä-

heistä tietoa, joka on merkittävää kuvataideopettajan materiaalia kehitettäessä. 

Tarveanalyysin toteuttamisen jälkeen tutkimuksen tavoitteet konkretisoituvat, joten voidaan 

luoda kehittämissuunnitelma (Pernaa, 2013b, s. 17). Seuraa ensimmäinen kehittämisvaihe, 

jossa luodaan alustava kehittämistuotos teoria- ja tarveanalyysin pohjalta (Aksela & Per-

naa, 2013, s. 186). Kehittelen prototyypin kuvataideopettajille suunnatusta opettajan mate-

riaalista, jonka avulla voi käsitellä helpommin provokatiivista taidetta yläkoulussa oppilaiden 
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kanssa. Tekemäni yksilöhaastattelut ovat laajoja, joten aineiston analyysinkin laajuus on 

oltava kattava, jotta analysoimani tulokset olisivat tieteellisesti perusteltuja ja tarpeeksi kat-

tavia. Provokatiivisuuden käsitteen ja haastatteluaineiston laajuuden ja aiheen yhteiskun-

nallisen monimutkaisuuden vuoksi, toteutan tutkielman yhden kehittämissyklin mukaisesti, 

jolloin jätän materiaalin kehittämisen prototyypin asteelle. Ennen aineistonkeruuta suunnit-

telin toteuttavani tutkielman kahden kehittämissyklin mukaisesti. Pohdin tätä mallia myö-

hemmin pohdintaluvussa tulevaisuuden tutkimustyön ja materiaalin mahdollisen jatkokehit-

telyn kannalta. 

 

 

3.3 Tutkimusmenetelmän taideperustaisuus 

 

 

Sen lisäksi, että tutkielman päämenetelmänä on kehittämistutkimus, tutkielmassani on tai-

deperustaisen tutkimuksen piirteitä. Taideperustainen tutkimus ei ole varsinaisesti itsenäi-

nen menetelmä, vaan tutkimuksellinen lähestymistapa. Metodologian kehittyessä on esiin-

tynyt erilaisia näkemyksiä siitä, mitä taideperustainen tutkimus tarkoittaa. Kyseessä on lä-

hestymistapa, jossa yhdistetään taiteen ja tieteen tapaa havainnoida ja käsitellä tietoa. Tai-

teellisen tiedon tutkimuksellista arvoa on kyseenalaistettu. Lähestymistapa on taidekasva-

tuksen professorin James Haywood Rolling Jr.:n mukaan kuitenkin yhtä arvokas tiedonhan-

kinnan keino kuin perinteisempi laadullisen tieteen tapa tuottaa tietoa. Taideperustaisessa 

tutkimuksessa on samanlaisia kriteerejä tutkimuksen toteuttamiselle kuin perinteisessä laa-

dullisessa tutkimuksessa. Tutkijan tulee kerätä tutkimusaineisto, testata hypoteesit aiemmin 

määriteltyjen metodien mukaisesti ja esittää tutkimustulokset tieteellisesti pätevässä muo-

dossa. Lisäksi taideperustainen lähestymistapa vaatii tutkijalta laajaa perehtymistä ja kykyä 

syventyä luovaan työskentelyyn. (Haywood Rolling Jr., 2010, s. 103–105.) 

Taideperustaista tutkimusta voi hyödyntää monella tieteenalalla. Tutkimuksen pääpiirteet 

ovat kuitenkin aika samankaltaiset Haywood Rolling Jr.:n määritelmän mukaan. Pro gradu 

-tutkielmani on laadullinen kehittämistutkimus, jossa käytän taideperustaista lähestymista-

paa tutkimusaiheen käsittelyyn etenkin kehittämistuotteen eli kuvataideopettajille suunna-

tun materiaalin luomisprosessissa. Käytännössä tutkimusprosessin alkuvaiheet eivät poik-

kea suuresti perinteisestä laadullisesta tutkimuksesta. Koska provokatiivinen taide on mer-

kittävässä osassa tutkielmassani, käytän taideperustaista lähestymistapaa syventämään 

ymmärrystäni taidekasvatuksen provokatiivisuuden tematiikkaa kuvataidekasvatuksen kon-

tekstissa. Taideperustainen lähestymistapa antaa tilaa luovalle työskentelylle 
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kuvataideopettajan materiaalin kehityksessä, mikä vastaa tutkielmani konkreettisia tuloksia 

kehittämistuotteen muodossa. 

Voidaan pohtia, miten taideperustainen tutkimus käytännössä poikkeaa laadullisesta tutki-

muksesta, kun tieteelliset kriteerit ovat Haywood Rolling Jr.:n mukaan kuitenkin samanlai-

set. Taideterapian emeritusprofessori Shaun McNiff kirjoittaa taideperustaisen tutkimuksen 

olevan systemaattista taiteellisen toiminnan käyttöä. Taide toimii tutkimisen ja ymmärtämi-

sen tapana niin tutkijan kuin tutkimukseen osallistuvien kohdalla. Tämä poikkeaa perintei-

simmistä tutkimuksista, joissa taide saattaa olla merkittävässä osassa, mutta ennemmin 

tutkimusaineiston roolissa kuin tiedonkäsittelyn muotona. (McNiff, 2007, s. 29.) Kerään pro 

gradu -tutkielmani aineiston yläkoulussa työskentelevien kuvataideopettajien yksilöhaastat-

teluilla. Vaikka haastatteluissa painotetaan koulussa tapahtuvaa toimintaa, joka liittyy jollain 

tavoin provokatiiviseen taiteeseen, on taide tutkimisen ja tiedonkäsittelyn tapana mukana 

keskustelussa. Haastattelijan ja haastateltavan on pohdittava provokatiivisia visuaalisia si-

sältöjä oppitunnin kasvatuksellisesta näkökulmasta. Haastateltavan kanssa voi esimerkiksi 

tarkastella, millaisia oppimiskokemuksia tai oppimistilannetta haittaavia tekijöitä provokatii-

visiin teoksiin liittyy. Provokatiiviset visuaaliset sisällöt eivät sellaisenaan ole osa tutkielmani 

aineistoa, eikä tutkielmani uusi tieto muodostu varsinaisesti taiteellisen toiminnan, vaan tai-

dekasvatuksellisen toiminnan avulla. Kyseessä on siis taideperustainen lähestymistapa tai-

dekasvatuksen kontekstissa. Taiteen tiedon muodot ovat läsnä tutkielmani eri osissa. Kä-

sittelinkin taiteen tiedon käsitettä jo aiemmin teoriaosuudessa alaluvussa 2.4, ja palaan tai-

teen tiedon luonteeseen useassa yhteydessä etenkin analyysiluvussa 4. Se, että käsittelen 

ja hyödynnän tutkielmassani nimenomaan taiteen tiedon näkökulmaa, tekee tutkielmastani 

taideperustaisen. Hyödynnän taiteen tiedonmuotoja tutkielmassani kuvataideopettajan ma-

teriaalin kehityksessä pedagogisissa valinnoissa ja sisältöjen luomisessa. Kuvailen taus-

talla olevia taiteen tiedonmuotoja ja niiden merkitystä kehitystuotteen luomisprosessissa 

tarkemmin luvussa 5. 

Kasvatuksen professori Susan Finleyn mukaan taideperustainen tutkimus on yhteiskunta-

tieteissä edustanut radikaalia, eettistä, vallankumouksellista, futuristista ja yhteiskunnalli-

sesti vastuuntuntoista tutkimuksellista lähestymistapaa, jonka avulla voidaan käsitellä yh-

teiskunnassa esiintyvää epäoikeudenmukaisuutta (Finley, 2008, s. 71). En käsittele pro 

gradu -tutkielmassani varsinaisesti yhteiskunnallista epäkohtaa, mutta provokatiiviset visu-

aaliset teokset voivat olla vaikea aihe niin yhteiskunnassa kuin koulumaailmassa, minkä 

vuoksi aiheen käsittely kuvataidetunneilla voi olla vaikeaa. Kuvataideopettajat kokevat työs-

sään välillä tilanteita, joissa oppilaat tuottavat provokatiivisia teoksia, joten aiheesta olisi 

hyvä osata keskustella. Aiheen käsitteleminen olisi tärkeää myös laajemmalla yhteiskun-

nallisella tasolla. Visuaalinen kulttuuri sisältää paljon provokatiivisia sisältöjä. 
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Provokatiiviset teokset voivat aiheuttaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa voimakkaita 

tunnereaktioita ja jopa vihapuhetta, kuten kuvailin aiemmin tutkielmani johdannossa. Taide-

perustaisen tutkimuksen avulla voidaan löytää uusia tapoja ymmärtää yhteiskunnallisia il-

miöitä. Uudet ymmärtämisen tavat voivat olla jopa päinvastaisia verrattuna aiempiin toimin-

tamalleihin. (Finley, 2008, s. 71.) Kun kehitetään uusia tapoja kehittää kuvataideopettajien 

kykyä käsitellä provokatiivisia visuaalisia sisältöjä, voidaan opettaa ja kasvattaa oppilaita 

ymmärtämään laajemmin provokatiivisuutta ja sen yhteiskunnallista merkitystä. Yläkoulun 

opettajat voisivat uuden tiedon ja ymmärtämisen tapojen myötä uudistaa henkilökohtaisia 

toimintamallejaan. Toisaalta opettajat toimivat koulun sääntöjen ja institutionaalisen systee-

min asettamien rajojen mukaisesti, minkä vuoksi kehittämistyössä uuden tiedon ja ymmär-

tämisen tavat kuuluisi ulottaa myös koulusysteemin yleisiin toimintamalleihin. 

Suomessa opettajilla on melko autonominen asema työssään, mutta visuaalisen provoka-

tiivisuuden kohdalla opettajan arjen ympärillä vallitseva sosiaalinen tila ja arvomaailma 

määrittelevät osaltaan opettajan toimintaa, mitä käsittelin aiemmin luvussa 2.2. Näen taide-

perustaisen lähestymistavan sopivan pro gradu -tutkielmani lähtökohdaksi etenkin visuaa-

lisen provokatiivisuuden sisältämän ristiriitaisuuden vuoksi. Ristiriitaisuudella tarkoitan 

tässä tapauksessa provokaation olevan toisaalta hyödyllistä ja joissain tilanteissa tarpeel-

lista, sillä provosoituminen on luonnollinen tunnereaktio. Toisaalta provokaatio sisältää ris-

kin vahingoittaa tai loukata jotakuta, jos katsojalla ei ole valmiuksia käsitellä provokatiivista 

sisältöä. Taiteellisen tiedonmuodostuksen ja ymmärtämisen tapoja tarvitaan, jotta voidaan 

ymmärtää visuaalisen kulttuurin voimakkaita tunnereaktioita nostattavia piirteitä ja ylipää-

tään provokatiivisuuden ilmiötä visuaalisessa kulttuurissa. Voidaan pohtia, kuinka paljon 

yläkoulun nykyisiä toimintatapoja provokatiivisen taiteen käsittelemisen suhteen tulisi muut-

taa, ja millä tavalla tämä muutos tulisi toteuttaa. Jatkan tätä pohdintaa luvuissa 4 ja 5.  

Kuvataidekasvatuksen professorin Timo Jokelan (2012) mukaan ymmärtääkseen, mistä tai-

deperustaisessa tutkimuksessa taidekasvatuksen alalla on kyse, on tarkasteltava, mitä 

taide ja taidekasvatus ovat eri aikakausina tarkoittaneet. Lisäksi on pohdittava taiteen ny-

kyistä merkitystä tiedon tuottajana ja oppimista taiteellisessa toiminnassa. Taidekasvatuk-

sen kehityksessä on vallinnut erilaisia paradigmoja, jotka heijastelevat aikakauden vallitse-

via käsityksiä taiteesta. Taidekasvatuksessa näkyy postmodernismin perinne, jossa koros-

tetaan taiteen yhteisöllistä ulottuvuutta. Postmodernismi yhdistää taiteen, kulttuurin ja yh-

teiskunnallisen keskustelun lähemmäs toisiaan. Taiteesta ja taiteen avulla on mahdollista 

oppia ihmisten välisen vuorovaikutuksen ja kohtaamisen kautta. Aiemmin modernistisen 

taidekasvatuksen aikaan korostettiin taiteellisen ajattelun ja toiminnan yksilöllisyyttä ja yk-

silön kehitystä. Tällöin taidekasvatuksen alalla ei onnistuttu näkemään selkeästi taiteen yh-

teisöllistä ulottuvuutta. Vielä postmodernistisen paradigman alkuaikoinakaan ei osattu 
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opettaa taiteesta yhteisöllisin menetelmin. Yhteisöllisyyttä ja kulttuurista moninaisuutta ko-

rostava taidetoiminta rikastaisi taidekasvatuksen tieteenalaa ja käytännön taidekasvatus-

työtä. (Jokela, 2012, s. 361–363.) Yhteisöllisyyden näkökulma näkyy useissa taidekasva-

tuksen tieteenalan taideperustaisissa tutkimuksissa. Huomioin tämän näkökulman tutki-

musprosessissani. 

Oppimiskäsitysten kehittymisellä on ollut suuri merkitys taideperustaisen tutkimusperinteen 

muotoutumiselle. 1990-luvulta lähtien on alettu hahmottaa ihmisen kykyä oppia laajemmin. 

Näkemys siitä, että oppiminen ei ole ainoastaan tiedon vastaanottamista, kehittyi. Oppimi-

nen on kognitiivista toimintaa, jossa yksilö jäsentelee havaintojaan ja heijastelee niitä aiem-

min oppimiinsa tietoihin ja taitoihin. Yksilö ei pelkästään tulkitse todellisuutta, vaan lisäksi 

ylläpitää ja rakentaa sitä vuorovaikutuksen ja dialogin avulla. Taide voi olla yksi vuorovai-

kutuksen ja dialogin muoto. (Jokela, 2012, s. 363–364.) Tämänkaltaista laajaa tiedonkäsit-

telyä tarvitaan, jotta voi ymmärtää taiteen provokatiivisuuden ilmiötä. Teoksen provokatiivi-

suus määrittyy monen tekijän mukaan. Esimerkiksi vastaanottajien reaktiot, määrittelevät 

onko taide provokatiivista (Kiil, 2009, s. 29). Lisäksi teoksen konteksti ja ympäristö, johon 

se sijoittuu, määrittelevät provokatiivisuutta. Visuaalisuus on yksi kielen ja viestinnän muo-

doista. Kontekstin, yhteisön ja tilannekohtaisuuden merkitys on korostunut taideperustai-

sessa tutkimustoiminnassa oppimiskäsitysten laajenemisen ja postmodernistisen suun-

tauksen myötä. (Jokela, 2012, s. 364.) Provokatiivisia visuaalisia sisältöjä voidaan siis tar-

kastella visuaalisen viestinnän ja dialogin näkökulmasta. 

Provokatiivinen taideteos voi itsessään olla viesti, joka pyrkii vuorovaikutukseen sen vas-

taanottavan yhteisön kanssa. Visuaalisten viestien tulkintaa tulee opetella kuvataidetun-

neilla, mutta toisaalta ihminen ei pelkästään tulkitse todellisuutta, vaan rakentaa sitä myös 

itse. Jotta visuaalisia viestejä olisi mahdollista ymmärtää ja käsitellä syvällisemmällä tasolla, 

on opeteltava tuottamaan itse taidetta eli visuaalisia viestejä. Taiteellisen toiminnan kautta 

yksilön tiedot ja taidot taiteen merkityksestä dialogina kehittyvät. Voidaan pohtia, tulisiko 

oppilaiden oppia tuottamaan itse provokatiivisia visuaalisia sisältöjä, jotta heidän ymmär-

ryksensä aiheesta ja tämänkaltaisen viestinnän voimakkuudesta voivat syventyä. Aiemmin 

on kritisoitu koulumaailman taidekasvatuksen ja todellisen taidemaailman poikkeavan liikaa 

toisistaan (Jokela, 2012, s. 364). Taidetta tulisi käsitellä kouluopetuksessakin laajemmin. 

Käytännössä tämä voisi tarkoittaa, että taidetta ja visuaalista kulttuuria pyrittäisiin koulu-

maailmassa sensuroimaan mahdollisimman vähän. Kaikenlainen taide ja visuaalinen si-

sältö ei sovi alaikäisten nähtäville, mutta turvallisessa ympäristössä ja ilmapiirissä radikaa-

limpiakin taideteoksia ja teemoja voi käsitellä yläkoululaisten kanssa. Jos oppilaita kannus-

tettaisiin välillä provokatiivisuuteen tai ainakin provokatiivisen sisällön tarkasteluun, vastaisi 

koulumaailma paremmin todellista taidemaailmaa. 
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Taideperustaisella tutkimuksella on mahdollista tunnistaa muutoksia yhteiskunnassa ja 

tuottaa tietoa, joka on sekä totuudenmukaista ja täsmällistä että avointa uusille näkökul-

mille. Taide, kasvatus ja tiede kohtaavat. (Jokela, 2012, s. 373.) Pohdin, voidaanko muu-

toksen tunnistamisen lisäksi taideperustaisella tutkimuksella tuottaa jokin muutos. Yhdistä-

mällä taideperustaisen lähestymistavan kehittämistutkimukseen tuotan tutkielmassani ke-

hittämistuotoksen eli kuvataideopettajille suunnitellun materiaalin. Kehittämistuotos ei suo-

ranaisesti aiheuta muutosta kuvataideopettajien toiminnassa, mutta pyrkii lisäämään kuva-

taideopettajien keinoja kehittää ammatillista osaamistaan ja toimintaansa. Lähestymista-

valla voidaan siis välillisesti muuttaa asioita tai ainakin luoda puitteet muutoksen toteutta-

miselle. Tutkimuksellinen yhteistyö ja sen avulla kehitetyt tutkimustulokset voidaan nähdä 

taidekasvattajan taiteena. Tutkimusprosessiin liittyy vahvasti rikas työn jakamisen koke-

mus. (Jokela, 2012, s. 373.) Tutkija ei tuota pelkästään itsenäistä taideteosta tai tutkimusta, 

vaan tuottaa tietoa, josta voi olla laajemmalle yhteisölle hyötyä. Pro gradu -tutkielmani on 

osittain yhteistyönä toteutettava tutkimusprosessi. Kerään aineiston kuvataideopettajia 

haastattelemalla eli suoritan tarveanalyysin. Tämän jälkeen kehitän analysoidun aineiston 

pohjalta prototyypin kuvataideopettajan materiaalista.  
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4 Aineiston analyysi 

 

 

Aineistoni koostuu viidestä teemahaastattelusta. Haastatteluiden alkupään kysymykset oli-

vat avoimia, kun taas viimeisimmät kysymykset sisälsivät vastausvaihtoehdot. Kysymykset 

ja haastattelun alussa kertomani kuvaus tutkielmastani löytyvät liitteestä 1. Haastatteluti-

lanteet olivat melko avoimia keskusteluja, ja haastateltavat saivat ohjata keskustelun suun-

taa, jos kysymykset tai aihe herättivät heidän mieleensä jotain, mitä en omilla kysymyksilläni 

olisi huomannut ottaa puheeksi. Ensimmäisissä kysymyksissä kartoitin, millaisia näkemyk-

siä ja kokemuksia haastateltavalla on provokatiivisista visuaalisista sisällöistä ja niiden 

esiintymisestä koulumaailmassa. Viimeiset kolme kysymystä käsittelivät tarkemmin materi-

aalia, jonka luon haastatteluaineiston analyysin pohjalta. Haastateltavat pohtivat siis ensin 

suhtautumistaan provokatiiviseen taiteeseen yläkoulussa, minkä jälkeen he pohtivat, mil-

laista sisältöä provokatiivisuutta käsittelevään materiaaliin tulisi sisällyttää. Materiaaliin liit-

tyvissä kysymyksissä haastateltavalle oli tarjolla vastausvaihtoehdot. Pyysin kuitenkin 

haastateltavaa perustelemaan vastauksensa tarkemmin, eikä vain valitsemaan haluamiaan 

vastausvaihtoehtoja. Käytän aineiston analyysissä sekä kvalitatiivisia että kvantitatiivisia 

menetelmiä. Koska tutkielmani otanta on melko pieni, kvalitatiivinen analyysi on suurem-

massa osassa. Lisäksi haastatteluissa pohdimme aihetta monesta eri näkökulmasta ja sy-

vällisemmälläkin tasolla, joten laadullinen analyysi on tästäkin syystä tärkeämmässä roo-

lissa. Kartoitan kuitenkin viiden haastattelun kokonaisuudesta myös suuntaa antavia kvan-

titatiivisia tuloksia taulukoiden avulla havainnollistaakseni opettajien mielipiteitä kysymyk-

sistä, joihin oli tarjolla vastausvaihtoehdot. Tarkastelen määrällisiä tuloksia kuitenkin kriitti-

sesti ja suhteessa laadulliseen analyysiin, sillä havaitsin analyysia tehdessä, että saman 

haastateltavan vastaukset saattoivat poiketa toisistaan haastattelun alku- ja loppupuolella. 

Kuvailen tarkempia esimerkkejä vastausten monipuolisuudesta seuraavissa alaluvuissa. 

Laadullisena analyysimenetelmänä käytän teemoittelua. Teemoittelua käytetään usein ai-

neistolähtöisesti etsimällä aineistosta toistuvia yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja luoden 

samalla ryhmiä eli teemoja, joita voidaan tarkastella myöhemmin yksityiskohtaisemmin. 

Teemoittelu on toimiva tapa analysoida teemahaastatteluaineistoa. Aineistonkeruussa val-

miiksi määritellyt teemat näkyvät usein jokaisessa haastattelussa, mutta usein eri tavoin 

kuin lähtökohdassa. Aineistosta voi myös löytyä uusia teemoja, sillä etenkin ihmisen pu-

huma aineisto voi poiketa suuresti tutkijan määrittelemästä jäsennyksestä ja järjestyksestä. 

Tästä syystä puhuttua aineistoa tulisi tarkastella ennakkoluulottomasti. (Saaranen-Kauppi-

nen & Puusniekka, 2006) Pyrin avoimeen lähestymistapaan aineistoa tutkiessani, koska 
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haluan kehittää materiaalin, joka soveltuisi mahdollisimman monen kuvataideopettajan kas-

vatus- ja opetusmetodeihin ja näkemyksiin. Havaitsin aineiston teemoittelua aloittaessa, 

että haastateltavat saattoivat nostaa esiin myös uusia teemoja tai käsitellä määrittelemiäni 

teemoja tietystä rajatummasta näkökulmasta kuin itse olin alun perin ajatellut. Lisäksi osa 

valmiiksi määritellyistä teemoista korostui, kun taas toisten merkitystä pidettiin vähäisem-

pänä. 

Haastateltavien mielipiteet vaihtelivat jonkin verran keskenään. Joku saattoi pitää tiettyä 

teemaa hyvin tärkeänä, kun taas toinen ei käsittelisi teemaa paljoa tai ollenkaan tutkielmani 

kontekstissa eli yläkoulun kuvataideopetuksessa. Käsittelen seuraavassa alaluvussa tar-

kempia esimerkkejä haastateltavien eriävistä ja yhtenäisistä näkemyksistä. Provokatiivisuu-

den teemat ovat ensimmäinen teemakategoria, jota käsittelen analyysissa. Toinen määrit-

telemäni teemakategoria on materiaalin tehtävätyyppien teemat. Tarkastelen kummankin 

teemakategorian teemojen analyysissä opettajien kasvatuksellisia lähtökohtia provokatiivi-

suuden käsittelyssä. Opettajat mainitsivat haastatteluissa muun muassa esimerkkejä kou-

lun yleiseen linjaan ja sääntöihin liittyen. Myös piilo-opetussuunnitelma ja henkilökohtaisia 

näkemyksiä ja ajatuksia esitettiin. Joitakin kasvatuksellisia näkökulmia ilmeni opettajien 

vastauksissa myös ikään kuin rivien väleissä. Tässä luvussa keskityn siis haastatteluaineis-

ton analyysiin ja aineistosta nouseviin teemoihin, joita pohdin yläkoulun kuvataidekasvatuk-

sen tavoitteiden näkökulmista myös yleisemmällä tasolla. Pohdin kuitenkin jo analyysia teh-

dessäni aiheita alustavasti opettajan materiaalin luomisprosessin kannalta. Kehittämistuot-

teen konkreettisia sisältöjä ja materiaalin pedagogista viitekehystä tarkastelen tarkemmin 

luvussa 5. Luvussa 5.1 analysoin vielä syvemmällä tasolla kuvataideopettajien kasvatuk-

sellisia näkemyksiä provokatiivisuuden käsittelystä yläkoulussa, sillä kuvataideopettajien 

kasvatusnäkemyksistä analysoimani seikat ohjaavat merkittävästi materiaalin suhteen te-

kemiäni valintoja. Perustelen materiaalin sisältövalintoja täten sekä luvussa 4 että 5.1 esit-

tämilläni havainnoilla.  

 

 

  

4.1 Provokatiivisuuden teemat 

 

 

Kysyin haastattelussa, mitä provokatiivisia aihealueita opettajan materiaalin tulisi sisältää, 

ja pyysin opettajia perustelemaan vastauksensa. Vastausvaihtoehtoina olivat väkivalta 
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(henkinen / fyysinen), politiikka, ääriliikkeet, päihteet, erotiikka, itsetuhoisuus, rasismi, pelot, 

mielenterveys ja uskonto. Nämä aihealueet olen itse määritellyt taiteessa mahdollisesti pro-

vosoiviksi aiheiksi teoriakirjallisuuteen ja kohahduttaneisiin taideilmiöihin tutustumisen poh-

jalta. Myös omat kokemukseni yläkoulun kuvataidetunneista sekä oppilaana että opetus-

harjoittelijana vaikuttavat siihen, mitkä aihealueet koen mahdollisesti provokatiivisiksi. Li-

säksi keskustelimme aihealueista pro gradu -seminaareissa, jolloin lisäsin listaan politiikan.  

Provokatiiviset aihealueet vastaavat aineiston teemoittelussa provokatiivisuuden teemoja. 

Haastattelujen aikana opettajat mainitsivat myös aiheita, joita alkuperäisissä vaihtoeh-

doissa ei ollut. Olen lisännyt näitä aiheita uusiksi teemoiksi. Uudet teemat ovat kielenkäyttö 

(kirosanat), pukeutuminen ja itseilmaisu ja sosiaalinen media. 

Seuraava taulukko 1 kuvaa yksinkertaistetut provokatiivisten aihealueiden kyllä-, ei- ja 

ehkä-vastausten määrät. 

 

Taulukko 1 – Provokatiiviset aihealueet 

Provokatiivinen 

aihealue 

Kyllä  Ei  Ehkä 

Väkivalta 4 0 1 

Uskonto 1 1 3 

Politiikka 1 1 3 

Ääriliikkeet 2 1 2 

Itsetuhoisuus 2 2 1 

Pelot 4 0 1 

Mielenterveys 4 0 1 

Päihteet 2 1 2 

Erotiikka 2 0 3 

Rasismi 3 0 2 

 

Määrälliset vastaukset ovat vain suuntaa antavia havainnollistuksia. Sama haastateltava 

saattoi ensin vastata, ettei käsittelisi jotain aihetta mielellään ollenkaan. Myöhemmin haas-

tattelun edetessä haastateltavat saattoivat kuitenkin mainita, että epämieluisaksi koke-

mansa aihe on kuitenkin tärkeä tai, että aiheen käsittely tietystä tarkemmin rajatusta näkö-

kulmasta voisi toimia. ”Rasismi on sellanen, että sitä en ottais. En anna tehä rasistista te-

osta […] No käsittelevää joo kyllä, semmosta niin tuota, jossa on tavallaan sellainen kritiikki 

mukana. Mietin sitä koulun linjaa, joka on sellasta rasismia kieltävää, estävää, torjuvaa niin 

sen täytyy olla linjassa sen kanssa.” Aineistoesimerkissä painottuu koulun sosiaalisen tilan, 
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institutionaalisten sääntöjen ja moraalikasvatuksen merkitys. Vastaus kuvastaa, miten mo-

nimutkaista provokatiivisten aiheiden käsittely koulumaailmassa voi olla. Koivurovan (2010, 

s. 20–21) mukaan koulun sosiaalinen tila koostuu fyysisestä julkisesta tilasta, opetuksen 

tavoitteista ja sosiaalisista rajoista. Tavoitteena on kasvattaa nuoria vakaaseen ja turvalli-

seen arvopohjaan, mikä on kuitenkin ristiriidassa realistisen yhteiskunnassa vallitsevan ti-

lanteen kanssa. Tämä vaatii opettajalta herkkyyttä arvioida, millaista kuvastoa oppilaille voi 

näyttää. (Koivurova, 2010, s. 20–21.) Opettajan täytyy olla tarkkana aiheen näkökulman ja 

rajauksen kanssa. Opettaja pystyy aina valitsemaan, millaisia visuaalisia teoksia hän itse 

näyttää, mutta tietyissä tilanteissa voi joutua myös ohjailemaan, rajoittamaan tai jopa kiel-

tämään oppilaiden ilmaisua, kuten rasismiin liittyvässä kommentissa ilmaistaan. Käsittelen 

rasismin teemaa tarkemmin tämän luvun loppupuolella koulun yleisten kasvatusnäkemys-

ten, arvokasvatuksen ja sensuurin näkökulmista. 

Väkivalta nähtiin yksimielisesti tärkeänä provokatiivisena aiheena. Väkivalta sai 4 suoraa 

kyllä-vastausta. Yksi haastateltavista ei nähnyt väkivallan kuuluvan tärkeimpiin provokatii-

visiin aihealueisiin puhuttaessa yläkoululaisten kuvataidekasvatuksesta. Hän pohti kuiten-

kin väkivallan käsittelyä esimerkiksi historian ja kuvataiteen oppiaineintegraation näkökul-

masta. Hänkin näki siis aiheen käsittelyn mahdollisena, mutta painottaisi ennemmin muita 

aihealueita ja tarkemmin rajattua näkökulmaa. Osa haastateltavista korosti, että henkinen 

ja fyysinen väkivalta ovat painoarvoltaan yhtä tärkeitä. Uskonto ja ääriliikkeet jakoivat hie-

man mielipiteitä. Kaksi haastateltavista piti ääriliikkeitä erittäin tärkeänä aiheena, kun taas 

yksi sanoi, ettei haluaisi käsitellä itse aihetta ollenkaan. Muut suhtautuivat aihealueeseen 

neutraalimmin, pitivät aihetta mahdollisena käsitellä yläkoulun kuvataidetunneilla, mutta ei-

vät nostaneet aihetta ylitse muiden. 

Politiikka ei aihealueena kiinnostanut juurikaan opettajia, eivätkä he nähneet aihealuetta 

kovinkaan olennaisena yläkoulun kuvataidekasvatuksessa. Mielenterveyteen liittyvät aihe-

alueet nähtiin melko tärkeinä ja hyvänä osana tulevaa materiaalia. Opettajat pohtivat mie-

lenterveyden käsittelyä muun muassa oppiaineintegraation näkökulmasta. Lisäksi osa 

opettajista kertoi oppilastöistä, joissa on näkynyt mielenterveyteen, ahdistukseen ja itsetu-

hoisuuteen liittyviä kuvauksia. Tästä päätellen aihetta olisi tärkeä käsitellä yläkouluikäisten 

nuorten kanssa. Analysoin seuraavaksi tarkemmin provokatiivisuuden teemoja, joita haas-

tateltavat pitivät tärkeinä, yläkoulun pedagogisesta näkökulmasta. Ainut teema, joka nähtiin 

yksimielisesti vähemmän tärkeänä, oli politiikka, joten en tarkastele politiikka provokatiivi-

sena visuaalisena aiheena. Käsittelen myöhemmin kuitenkin poliittista näkökulmaa tutkiel-

mani kannalta luvussa 6 pohtiessani, miten kuvataideopettajien työntekoa voitaisiin viralli-

sen tason ohjeistusten myötä helpottaa. 
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Väkivalta 

Fyysinen ja henkinen väkivalta olivat yksimielisesti tärkeä provokatiivinen aihealue. 

”Koen tärkeenä, että jos on niinku henkinen ja fyysinen, että mikä ero niillä on ja et kun kuitekki 

on yhtä tärkeitä […]”  

”Ja väkivalta ja mielenterveyski on, on niin sellasia, et ne todella voi koskettaa ihan ketä vaan 

ja sitte, ku kaikkea ei tosiaan aina ihmisistä nähdä, että miten kenelläki menee. […] Semmosii 

mun mielestä aiheita, jotka pitäis saada semmosta näkyvyyttä.” 

Matinlompolon mukaan yhteiskunnassa esiintyvää pahuutta voidaan verrata suruun, sillä 

ilman pahuuden prosessointia siitä ei voi päästä yli. Jotta pahuutta pystyttäisiin käsittele-

mään ja ehkäisemään, on ihmisen suostuttava ensin havaitsemaan se. (Matinlompolo, 

2002, 18–19.) Väkivalta on yhteiskunnan pahuuteen olennaisesti sisältyvä sosiaalinen il-

miö. On loogista, että kuvataideopettajat näkevät aiheen tärkeänä provokatiivisen taiteen 

käsittelyn kannalta. Koulussakin esiintyy väkivaltaa etenkin kiusaamisen muodossa. Hel-

singin kaupungin Nuorten hyvinvointikertomus kerää tietoa helsinkiläisnuorten hyvinvointiin 

vaikuttavista tekijöistä. Sivustolla käsitellään vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tuloksia 

koulukiusaamiseen liittyen.  Kiusaamista toteutetaan usein henkisen väkivallan muodossa, 

mutta myös fyysisen väkivallan muotoa esiintyy. Kiusaaminen ilmenee useimmiten nimitte-

lynä, syrjimisenä ja naurunalaiseksi tekemällä. Myös tönimistä, potkimista ja lyömistä esiin-

tyy peruskoulun puolella. (Nuorten hyvinvointikertomus, n.d.) Kouluterveyskyselyn tulosten 

mukaan vastanneista peruskoulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 5,2 prosenttia koki kiusaamista 

koulussa viikoittain (THL, 2019). Opetushallituksen julkaisussa (2020) Kiusaamisen vastai-

nen työ kouluissa ja oppilaitoksissa mainitaan, että yläkoulun oppiaineista kuvataiteen, lii-

kunnan, äidinkielen ja kirjallisuuden, uskonnon ja elämänkatsomustiedon tavoitteet sisältä-

vät mahdollisuuden käsitellä ja harjoitella oppitunneilla tunnetaitoja ja rakentavaa vuorovai-

kutusta. Tämän myötä voidaan luontevasti käsitellä kiusaamisen vastaista tematiikka kaik-

kien oppilaiden kanssa. (Laitinen, Haanpää, Francke & Lahtinen, 2020, s. 33.) 

” […] kasiluokkalaiset niin teki semmosta tosi provokatiivista työtä, jonka ne halus niinku. Ne 

ite tavallaan keksi sen, eikä se ees liittyny mihinkään aiheeseen, mut se oli niillä jotenki mie-

lessä. Mielessä, että miten heille puhutaan koulussa. Ää ja millaisia kommentteja he niinku 

koulussa kuulee. Ja just oli joku, että lehmä ja huora ja, että tapa ittes ja semmosta aika niinku 

ronskia, et semmost tosi provokatiivista.” 

Edellinen ote aineistosta on konkreettinen esimerkki henkisen väkivallan ilmenemisestä ylä-

koulun sosiaalisessa tilassa. Koivurova näkee väitöstutkimuksessaan kuvallisen tekemisen 

yhtenä ajattelun välineenä. Kun tehtyyn kuvaan sisältyy merkityksiä, se toimii myös ajatte-

lun ja kommunikaation välineenä. (Koivurova, 2010, s. 45.) Myös Kiiskisen ajatukset taiteen 
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tiedon luonteesta vahvistavat kuvallisen ilmaisun merkitystä. Kiiskinen näkee aistihavain-

non olevan lähempänä ajattelun perustaa kuin esimerkiksi verbaalisen kielen. Kuva puoles-

taan on hänen mukaansa ensisijainen aistihavainnon muodostumisen kannalta. (Kiiskinen, 

2012, s. 114.) Kuvailmaisun tulkinta on siis luontainen osa ihmisen havaintoa ja kommuni-

kaatiota. Lapsikin oppii kehityksessään ensin havaitsemaan ja tulkitsemaan kuvakirjoja en-

nen kuin hän oppii lukemaan kirjaimia ja tekstiä. 

Esimerkin kahdeksasluokkalaiset käsittelevät kokemaansa henkistä väkivaltaa oma-aloit-

teisesti visuaalisen ilmaisun kautta. Haastateltava kertoo, että pyysi kouluavustajaa ole-

maan mukana teoksen tekoprosessissa, koska koki että aiheen käsittely vaatii myös aikui-

sen läsnäolon ja tuen. Kyseisillä oppilailla oli selkeästi tarve ilmaista ja käsitellä aihetta, 

mihin kuvataiteen oppitunti tarjosi sopivat olosuhteet. Koivurovan ajatuksen mukaan kuvail-

maisu merkityksineen heijastuu ympäröivään sosiaaliseen tilaan. Kuvataideopettaja ja kou-

luavustaja reagoivat oppilaiden työskentelyyn, jolloin kuva on osa vastavuoroista kommu-

nikaatiota. Pohdin, että luultavasti myös muut luokkatilassa työskentelevät oppilaat näkevät 

ja kuulevat jonkin verran opettajan, oppilaiden ja avustajan välistä keskustelua kuvasta ja 

sen aiheesta. Haastattelussa ei ilmennyt, reagoivatko muut oppilaat erityisemmin kyseiseen 

teokseen. Työprosessi ja itse teos ovat kuitenkin jollain tavalla esillä muille kahdeksasluo-

kan valinnaisryhmän oppilaille, jolloin hekin ainakin vastaanottavat teoksen merkityksiä. 

Toinen haastateltava kuvaili provokatiivisen taiteen merkitystä ja mahdollisuuksia sanoin 

”Et se on semmosta silmiä avaavaa niinku oikeesti ja jonku epäkohdan esiin tuomista, eikä 

se ole vaan niinku semmosen mässäilyn takia tehty.” Kuvataiteessa on mahdollista käsitellä 

vaikeampiakin aiheita oppilaiden kanssa. Taideteoksen kautta jonkin vaikeamman asian 

ilmaiseminen voi tuntua helpommalta kuin esimerkiksi sanallisesti. Kuvataidetunnilla han-

kalempien aiheiden ilmaisulle voi tehtävänannoista riippuen tarjoutua hyvä tila. Kyseinen 

haastateltava kuvailee myös, miten tärkeää olisi käsitellä oppilaiden tekemää vaikeaa ku-

vastoa koko ryhmän kanssa. ”[…] koko porukan kaa sitä pitää käydä aika perusteellisesti 

läpi, että mikä on tän syy, että sitte kukaan ei niinku oikeesti kärsi siitä. Mä tiedän, on herkkiä 

oppilaita paljon.” Käsittelen tätä näkökulmaa tarkemmin alaluvussa 4.3. 

 

Rasismi, uskonto ja ääriliikkeet 

Rasismin, uskonnon ja ääriliikkeiden käsittely materiaalissa jakoi jonkin verran opettajien 

mielipiteitä. Aiheita pidettiin yhteiskunnallisesti tärkeinä, mutta koulukontekstissa vaikeasti 

käsiteltävinä. Haastateltavat pitivät rasismia tärkeämpänä aihealueena kuin uskontoa ja ää-

riliikkeitä. Tarkastelen tästä syystä tarkemmin rasismia. Lisäksi näen uskontoon ja ääriliik-

keisiin sisältyvän provokatiivisuuden olevan vahvasti yhteydessä rasismin tematiikkaan ja 



 

44 
 

vierauden pelkoon. Rasismi on laaja ja huomioitava yhteiskunnallinen ilmiö. Aineiston pe-

rusteella uskonto voidaan nähdä henkilökohtaisempana asiana ja ääriliikkeet puolestaan 

liiankin radikaalina aiheena oppilaiden ikätasoon nähden. Lisäksi rasismi herätti haastatel-

tavissa keskimäärin enemmän ajatuksia kuin uskonto ja ääriliikkeet. Oppilaiden ikätaso ja 

kehitysvaihe voi olla haasteellinen rasismin käsittelyn kannalta. Käsittely olisi kuitenkin tär-

keää, sillä rasismia esiintyy paljon suomalaisessa yhteiskunnassa ja kouluissa (Rastas, 

2007, s.113). 

”[…] yläasteikästä, joka on loppujen lopuksi aika pieni. Ja se kun näkee jatkuvasti, se kun 

kerroin esimerkin näistä […], joita tää natsismi kiinnostaa. Kommunismi, Stalin, Hitler hahhah-

haa. Elikkä niinkö, että ne ei tajua siitä vähääkään niin en mä alkais niinku lyömään päätä 

seinää […] Ylipäätään siinä helposti käy niin, että harhautuu se fokus, joka tässä aineessa eli 

se: me opetellaan tekemään asioita ja me opetellaan aina muutamaa ilmiötä siitä aiheesta 

toteuttamaan tekemällä. Niin sit se aihe on semmonen, että se räjäyttää niitten pään niin sen 

jälkeen ei enää kykene tekemään sitä asiaa sillä lailla, mitä piti harjotella.” 

Esimerkissä on kyseessä yläkoulun oppilaat, jotka eivät haastateltavan mukaan ole natsis-

mista kiinnostuneita ideologisesti, vaan kuvataideopettaja arvioi, että ihmisen pahuus on 

ennemmin oppilaiden mielenkiinnon kohteena. Toisen maailmansodan aikaisia tapahtumia 

painotetaan historiantutkimuksessa ja -kirjoituksessa. Lisäksi sotaa ja holokaustia käsitel-

lään paljon taiteessa ja populaarikulttuurissa. Ei ole erityisen yllättävää, että aihe kiinnittää 

joidenkin lasten ja nuorten huomiota ja herättää mielenkiintoa. Koivurovan (2010, s. 42) 

mukaan 2000-luvulta eteenpäin mediakuvasto ja markkinointi ovat tulleet osaksi lasten ja 

nuorten elämää. Oppilaiden kuvataidetöissä esiintyvä natsismin symboli hakaristi mainittiin 

myös muissa aineistoni haastatteluissa. Lisäksi opetusharjoitteluissa on keskusteltu oppi-

laiden yleisesti piirtävän tiettyjä symboleita, kuten hakaristejä, kannabiksen lehtiä ja sukueli-

miin viittaavia symboleita. Muistan näiden symbolien esiintyneen oppilaiden piirtäminä 

myös omassa kouluhistoriassani. ”[…] usein se provokatiivisuus liittyy siihen, että kokeillaan 

ärsyttää opettajaa. Et jotenki, et yritetään saada sitä reaktiota. […] ja usein oppilaat yrittää 

saada sen kiellon.” Oppilaiden motivaationa tehdä provokatiivisia symboleja voi myös olla 

rajojen kokeileminen. Tarkastelen oppilaiden motiivia tehdä tämänkaltaisia kuvia nuorten 

kehityksen näkökulmasta ja kuvataideopettajan kasvatuksellista toimintaa tarkemmin lu-

vussa 5.1. Rasismin käsittelyn kannalta olennaista on pohtia, miten esimerkiksi natsismia 

kuvaava hakaristi oppilastöissä liittyy rasismiin ja rasismista käytävään tunteita herättävään 

keskusteluun eli provokatiivisuuteen.  

Sosiaalitieteiden professori Anna Rastas (2007) on tutkinut suomalaisten nuorten kohtaa-

maa rasismia väitöstutkimuksessaan. Monet lapset ja nuoret, joilla on muutakin kuin suo-

malaisia juuria, kohtaavat väitöstutkimuksen mukaan rasismia koulumaailmassa. Myös 
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aiheesta aiemmin tehdyt tutkimukset osoittavat, että rasismi on suomalaisessa kulttuurissa 

ja koulussa läsnä. Rastas kuvailee, kuinka hänen pitämissään koulumaailman rasismia kä-

sittelevissä koulutuksissa opettajat ovat usein yllättyneitä kuullessaan, että rasismia esiintyy 

kouluissa edelleen paljon. Rastaan pitämissä koulutuksissa opettajien esittämät kommentit 

viittaavat siihen, että opettajat saattavat joissain tilanteissa nähdä ja selittää rasismia sisäl-

täneessä tilanteessa olleen kyse jostain muusta kuin rasismista. Rastas tutkii väitöksessään 

nimenomaan oppilaskokemuksia. Kyseisissä oppilaskokemuksissa rasismin läsnäolo on 

melko selkeää ja tapauksia on lukuisia. Oppilaskokemukset eivät vastaa opettajien näke-

myksiä rasismin yleisyydestä koulumaailmassa. (Rastas, 2007, s. 113–116.) Opettajien voi 

siis olla vaikea tunnistaa rasismiin viittaavaa käytöstä, vaikka se on tutkimuksen perusteella 

yhä yleinen ilmiö koulumaailmassa. Lisäksi viime aikoina etenkin rakenteellisesta rasis-

mista on käyty paljon julkisia keskusteluita eli aihe on ajankohtainen edelleen. Pohdin ra-

sismin ilmenemisen ja sen vaikean tunnistettavuuden välistä problematiikkaa provokatiivis-

ten visuaalisten sisältöjen käsittelyn näkökulmasta. Vaikka oppilaat eivät esimerkiksi nat-

sisymboleita tehdessään välttämättä ajattele symbolin merkitystä erityisen syvällisesti tai 

kannata symboliin liittyvää ideologiaa, tulee merkin provokatiivisuutta pohtia sen yhteiskun-

nallisen merkityksen näkökulmasta. Perusopetuksen opetussuunnitelman arvopohjassa 

tasa-arvoisuus, eettisyys ja kyky asettua toisen asemaan ovat keskiössä. Lisäksi taito kä-

sitellä todellisuuden ja arvojen välillä vallitsevaan ristiriitaa kuuluu tavoitteisiin. (Opetushal-

litus, 2014, s. 15–16.) Rasismi jakoi aineistossani hieman kuvataideopettajien mielipiteitä. 

Vaikka aihe oli useimman haastateltavan mielestä tärkeä, voi sen käsittely oppilaiden 

kanssa tuntua vaikealta. Aihe on kuitenkin niin yleinen ongelma suomalaisessa yhteiskun-

nassa ja koulujärjestelmässä, että sitä ei voida sivuuttaa. 

Kuvataideopettajat toimivat työssään opetussuunnitelman arvopohjan mukaisesti. Rasisti-

suutta ei lähtökohtaisesti tietenkään hyväksytä. Rasismia voi kuitenkin joissain tilanteissa 

olla vaikea tunnistaa. Esimerkiksi natsimerkit, jotka haastateltavat mainitsivat, eivät luulta-

vimmin ole tarkoituksellisesti rasismia ihannoivia. Symboliin sisältyy kuitenkin rasistista 

ideologiaa. Lisäksi yksi haastateltavista mainitsee, että oppilaat välillä esittävät natsismia 

jollain tavalla ihannoivassa valossa.  Kuvataideopettajat ovat tottuneet natsisymbolien esiin-

tymiseen kuvataidetunneilla oppilaiden töissä, minkä vuoksi niihin suhtautuminen voi olla 

melko neutraalia. Symboli on tavallinen kuvataideopettajan näkemä visuaalinen symboli, 

minkä vuoksi opettaja ei välttämättä varsinaisesti provosoidu siitä. Provokatiivisen kuva-

aiheen kuvanneen oppilaan kanssa keskustellaan siitä, miksi hän on kyseisen asian halun-

nut kuvata. ”Et mä myöskin vaadin tavallaan siinä kohtaa sen, sen perustelun ja että pitää 

kertoa auki se myös, että mistä niin, miksi ja mikä tää juttu on.” Toisessa haastattelussa 

tuotiin esiin esimerkki, jossa oppilas esitti natsisymbolin historiallisessa kontekstissa: ”[…] 
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saksalaisten parakkialue tai tämmönen varasto, polttoainevarastoalue […] Elikkä niinkö sii-

näkin mennään rajapinnalle, ja olen hyväksyny ne natsiliput sinne.” Kuvataideopettajat kes-

kustelevat siis tarvittaessa symbolin historiallisesta merkityksestä ja aiheen vakavuudesta 

oppilaiden kanssa. Tietyssä asiayhteydessä teoksen provokatiivinen sisältö on sallittu, kun-

han oppilaat ymmärtävät, miten vakavasta aiheesta on kyse. Lisäksi oppilailta vaaditaan 

perustelut siitä, miksi he haluavat symbolin kuvata. Keskustelu on erittäin tärkeää, jotta op-

pilaille ei synny mielikuva siitä, että rasistiseen ideologiaan viittaava symboli tai natsismin 

esittäminen ihannoivassa valossa ikään kuin sivuuttamalla hiljaisesti hyväksyttäisiin. Tämä 

kuvataideopettajien tapa käsitellä aihetta oppilaiden kanssa on konkreettinen esimerkki Koi-

vurovan (2010, s. 209) kuvaamasta kuvataideopettajasta, joka toimii luokkahuoneessa mo-

raalisena vartijana. 

Edellisissä esimerkeissä rasismin tematiikka provokatiivisena aiheena tulee esiin oppilas-

lähtöisesti. Opettajalähtöisesti rasismin, uskonnon tai ääriliikkeiden käsittely kuvataideope-

tuksessa voi tuntua vaikealta ja jopa epämiellyttävältä. Osa haastateltavista mainitsee, ettei 

näe tarvetta aiheen käsittelylle muun muassa siksi, että ei ole havainnut rasismin liittyvän 

kouluyhteisönsä arkeen suoranaisesti. Osa puolestaan ilmaisee, että aiheen käsittely tun-

tuu pelottavalta. Mainitsin johdantoluvussa ranskalaisen maantiedon ja historianopettajan 

surmasta. Tapaus on havainnollistava esimerkki siitä, miten opettajien riski joutua vihan 

kohteeksi voi nostaa kynnystä käsitellä tärkeää, mutta arkaa aihetta. Rasismin ilmenemistä 

yhteiskunnassa ei kuitenkaan tule peitellä, vaan ongelman olemassaolo tulee hyväksyä, 

jotta sitä voidaan ennaltaehkäistä ja ratkaista siihen liittyviä epäkohtia. Rasismiakin voidaan 

tarkastella yhteiskunnallisen pahuuden näkökulmasta. 

Matinlompolo (2002, s. 19) vertaa pahuutta suruun, sillä suru ensin nähtävä ja kohdattava, 

jotta se voidaan purkaa ja käsitellä.  Mainitsin aiemmin, että Anna Rastas on havainnut 

koulumaailmassa esiintyvää rasismia käsittelevissä koulutuksissaan, että opettajat saatta-

vat selittää rasismin olevan jotain muuta kuin rasismia. Pohdin, miksi opettajien on usein 

hankala huomata koulumaailmassa esiintyvää rasismia tai sanoittaa oppilaiden rasistisia 

kokemuksia rasismiksi. Huomasin esimerkiksi, että opetussuunnitelman arvopohjassa ei 

mainittu rasismi-termiä tai rasismin vastaisuutta suoraan, mutta rivien välistä rasismin vas-

taisuus ja ennaltaehkäisy ovat tulkittavissa. Opetussuunnitelmassa yhtenäisen toimintakult-

tuurin osiossa mainitaan, että hyvinvoivan ja turvallisen ilmapiirin luomisessa on tärkeää, 

että syrjintää, kiusaamista ja rasismia ei hyväksytä ja epäasialliseen käytökseen puututaan. 

Rasismi-sanaa ei kuitenkaan käytetä paljoa Opetussuunnitelmassa. Yhtenäinen toiminta-

kulttuuri -osiossa puhutaan kyllä kulttuurisesta moninaisuudesta, yhdenvertaisuudesta ja 

tasa-arvosta ja osallistavasta ja demokraattisesta toiminnasta. (Opetushallitus, 2014, s. 27–

28.) Jos rasismista ei käytetä kasvatustyön kontekstissa kovinkaan usein sanaa rasismi, 
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vaan viitataan aiheeseen toisenlaisin termein ja ilmaisuin, voi opettajien olla vaikea tunnis-

taa rasismin selkeää yhteyttä kouluinstituutioon. Tämä voi selittää, miksi yksi haastatelta-

vista koki, ettei rasismi suoranaisesti liity hänen koulunsa ja paikkakuntansa arkiseen ym-

päristöön. Rasismi voi näyttäytyä koulusta erillisenä ilmiönä opettajille, jos siitä ei puhuta 

opettajien työtä määrittelevässä virallisessa opetussuunnitelmassa. Tämän vuoksi osa 

opettajista voi kokea aiheen epäolennaisena ja vieraana. 

 

 

Mielenterveys, pelot, itsetuhoisuus  

Mielenterveys ja pelot olivat provokatiivisuuden aihealueista haastateltavien mielestä yksi-

mielisesti tärkeitä kuvataideopettajan materiaalia ajatellen. Itsetuhoisuus nähtiin jokseenkin 

riskialttiina aiheena, ja se jakoi haastateltavien mielipiteitä enemmän. Itsetuhoisuus sai 

kaksi suoraa ei-vastaus, kaksi kyllä-vastausta ja yhden ehkä-vastauksen. Mielenterveys ja 

pelot eivät saaneet yhtäkään ei-vastaus ja neljä kyllä-vastausta.  

”Itsetuhoisuuden kanssa olisin tosi varovainen, koska siihen liittyy aika paljon mielenterveyden 

kanssa kamppailua. Ja sillon, jos on itsetuhois… siis mä en niinku laittais sitä millekään kiel-

tolistalle, mutta jos on itsetuhoisuuteen liittyvää aihealuetta, niin sillon pitää tarkkaan miettiä, 

miten sitä käsitellään, koska se voi herättää myös sellasia ajatuksia. Ja samati niinku se mie-

lenterveys on myöskin semmonen ehkä, että ehdottomasti voi käsitellä, mutta sillon se käsit-

tely pitää olla sillä tasolla, että ei avata mitään sellasta, mitä ei pystytä sulkemaan siellä kuvis-

tunnilla.” 

Edellinen esimerkki kuvastaa, miten koulun sosiaalisen tilan olosuhteet voivat olla vaikeat 

joidenkin provokatiivisten aihealueiden käsittelyn kannalta. Taiteessa ja visuaalisessa kult-

tuurissa käsitellään paljon myös mielenterveyteen, mielenterveyden ongelmiin ja itsetuhoi-

suuteen liittyvää tematiikkaa. Käsittelin aiemmin luvussa 2.1 provokatiivista performanssia, 

jossa taiteilija muun muassa vahingoittaa omaa kehoaan (Nauha, 2015, s. 17–18). Näen, 

että itsetuhoisuus on kyseisessä esimerkissä radikaalilla tavalla taiteen tekniikka ja ilmai-

sukeino. Itsetuhoisuutta esiintyy siis taidemaailmassa. Nuorten kuvataidekasvatuksessa on 

moraalisista ja kasvatusfilosofisista syistä pehmennettävä taidemaailman todellisuutta kou-

lun todellisuuteen sopivaksi. Sosiaalityöntekijä Matinlompolon (2002, s. 18) mukaan ihmiset 

haluavat hahmottaa yhteiskunnallisen pahuuden sijoittuvan itsensä ja yhteisönsä ulkopuo-

lelle. Tämä osaltaan selittää, miksi Nauhan teoksessa esitellyn performanssitaiteilijan itseä 

vahingoittava taide ja itsetuhoisuus ylipäätään koetaan erittäin provokatiiviseksi. Koska ih-

mismieli haluaa nähdä pahuuden itsestä irrallisena ja yhteiskunnan ulkopuolisena ilmiönä, 

on järkyttävää nähdä ihmisen tekevän pahaa itselleen. Arvioin, että monet eivät kokisi 
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esimerkiksi elokuvassa esitettyä väkivallan kuvausta yhtä provokatiivisena kuin itsetuhoi-

suuden kuvausta. Tämän ajan ihmiset ovat monelta osin turtuneet väkivallan kuvaukseen, 

sillä väkivallan kuvausta esiintyy lukuisissa yhteyksissä, ja esitetty väkivalta voi olla vaka-

vuudeltaan monen asteista. Esimerkiksi lapsille suunnatuissa piirrosanimaatioissa, kuten 

Tom & Jerry -sarjassa, kuvataan raakaakin väkivaltaa, tosin epärealistisella tavalla. Piirros-

sarja on peräisin 1940-luvulta, mutta sitä ja vastaavia lastenanimaatioita on esitetty laajasti 

myös 2000-luvun puolella. Pääjoen (2012, s. 50) tutkimassa nuorten taidetyöpajaa käsitte-

levässä verkkokeskustelussakin väkivalta nähtiin väistämättömänä osana viihdettä, mutta 

taiteen saralla väkivallasta puhuttiin tuomitsevaan sävyyn. Väkivallan yleisyys ja melko ylei-

nen hyväksyntä viihteessä voi selittää, miksi väkivalta ei järkytä suurta yleisöä. Itsetuhoi-

suutta ei kuvata viihteessä samoissa määrin. Lisäksi taiteen konteksti voi näyttäytyä ylei-

sölle vakavampana kuin viihteen, jolloin provosoituminen voi olla todennäköisempää. Ih-

misten välillä on tietenkin yksilöllisiä eroja, minkä vuoksi saman luokka-asteen oppilaat voi-

vat reagoida keskenään eri tavoin sekä väkivallan että itsetuhoisuuden kuvaukseen. Yh-

teiskunnan vallitseva suhtautuminen pahuuteen ja itsetuhoisuuteen ja väkivallan esitykseen 

tottuminen heijastuvat kuitenkin kuvataideopettajien vastauksiin siitä, mitä oppilaiden 

kanssa voi käsitellä kuvataidetunnilla, ja millaisten aiheiden suhteen tulee olla erityisen va-

rovainen. 

Itsetuhoisuus tarkoittaa ajatuksia ja tekoja, jotka voivat johtaa itseä vahingoittavaan toimin-

taan tai jopa kuolemaan. Itsetuhoisuudessa on kyse haitallisesta tavasta reagoida ja käsi-

tellä elämän vaikeuksia. Suomalaisnuorten keskuudessa itsetuhoisuus on yleisintä 15–19-

vuotiaana. Itsetuhoiset ajatukset ovat yleisiä nuoruudessa. Aikuisten voi olla vaikea ymmär-

tää nuorten tapaa reagoida ja kokea asioita. Tutkimusten mukaan 95 % teini-ikäisistä pohtii 

tai on pohtinut elämän tarkoitukseen ja kuolemaan liittyviä kysymyksiä. Murrosiän aikana 

kuoleman pohtiminen on yleistä, sillä aikaan liittyy suuria muutoksia, jotka aiheuttavat epä-

varmuuden tunteita ja kriisejä. (Purjo, n.d.) Kuoleman ja itsetuhoisuuden esiintyminen nuor-

ten puheessa tai taiteessa on Nuortenlinkki-sivuston tietojen valossa ymmärrettävää. Mie-

lenterveystalon sivustolla mainitaan, että itsetuhoinen käytös on usein mielenterveyden häi-

riön oire (Mielenterveystalo, n.d.). Mielenterveys- ja itsetuhoisuusaiheista kysyessäni yksi 

haastateltavista kertoi, kuinka itsetuhoisuus voi välillä ilmetä oppilastöissä. ”Näin vaan sem-

mosen tosi surkean näkösen vatsa auki delfiinin. Sillon mulla tuli niinkö paha olo. Siinä näky 

mun mielestä itsetuhoisuus ja tiesin, että tää viiltelee.” Tarkastelen luvussa 5.1 kuvataide-

opettajan kasvatuksellista toimintaa ja kasvatuksessa vaadittavaa sensitiivisyyttä tämän 

esimerkin avulla. Provokatiivinen teos voi tämänkaltaisessa tilanteessa ilmaista voimak-

kaasta pahasta olosta. Itsetuhoisuuskin voi olla nuoren äärimmäinen hätähuuto (Purjo, 

n.d.). 
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Koska niin moni teini-ikäisistä pohtii murrosiän aikana kuolemaan liittyviä kysymyksiä, voi 

mielenterveyden ja itsetuhoisuuden aihetta olla syytä käsitellä kuvataidekasvatuksessa. It-

setuhoisuuden käsittely opettajalähtöisesti voi tuntua rajulta ajatukselta itsetuhoisuuden 

provokatiivisuuden vuoksi. Kuvataideopettaja voisi kuitenkin antaa tehtävänannoissa tilaa 

myös tämän aihepiirin tarkastelulle. Opetussuunnitelman kuvataiteen sisältötavoitteisiin 7.–

9.-luokkalaisille kuuluu nuorten omat kuvakulttuurit, joka sisältää muun muassa nuorten itse 

tekemät kuvat ja omaehtoisesti tuotetut visuaaliset teokset (Opetushallitus, 2014, s. 427). 

Näen, että mielenterveyden tematiikan käsittely sopisi tähän sisältötavoitteeseen. Mielen-

terveys on olennainen osa jokaisen yksilön hyvinvointia, minkä vuoksi sitä voi käsitellä mo-

nenlaisista lähtökohdista käsin. Itsetuhoisuuden tematiikka puolestaan on osa monen nuo-

ren kokemusmaailmaa, minkä vuoksi senkin tarkastelulle tulisi antaa tilaa. Kun nuori näkee 

kuvan, joka koskettaa hänen omaa kokemusmaailmaansa, ymmärtää hän visuaalista sisäl-

töä syvällisemmällä tasolla kuin katsoessa teoksia, jotka käsittelevät hänen kokemuksiinsa 

nähden vieraampia aiheita (Koivurova, 2010, s. 44). Koska nuoren on helpompi tulkita ja 

ymmärtää teoksia, jotka koskettavat selkeästi hänen omaa elämäänsä, on nuorelle myös 

antoisampaa kuvata aihealueita, jotka koskettavat vahvasti hänen elämäntilannettaan. 

 

 

Päihteet 

Päihteet-aihealue jakoi jonkin verran opettajien mielipiteitä. Kaksi haastateltavista pohti, 

onko aiheesta keskusteltu jo niin paljon, ettei aihe innosta tai tunnu enää niin ajankohtai-

selta nuorille. Kaksi opettajista sanoi olevansa itse jo vähän kyllästyneitä päihdekeskuste-

luun, mutta mainitsivat aiheen olevan edelleen tärkeä laajemmassa mittakaavassa. Kaksi 

piti puolestaan aihetta tärkeänä, ja kertoikin aiemmin heidän opetuskokemuksiaan kartoit-

taessani esimerkkejä oppilastöistä, jotka sisälsivät päihteiden kuvausta. Yksi mainitsi, että 

päihteiden käyttöä voisi käsitellä oppilaiden kanssa, mutta mielellään tarkemmin rajatusta 

näkökulmasta. Päihteiden väärinkäyttäjän läheisen näkökulma olisi kyseisen haastatelta-

van mielestä hyvä ja sopiva lähestymistapa. Oppilaat eläytyisivät ja harjoittelisivat empatiaa 

läheistä kohtaan, joka kärsii sivullisena toisen henkilön päihtymisestä. Hän ohjaisi oppilaat 

tietoisesti tähän näkökulmaan päihteistä, ja välttelisi tietoisesti päihteisiin liittyvää ihannoin-

tia. Haastateltava kertoo esimerkin tunteita käsittelevästä oppilastyöstä, jossa esiintyi päih-

teiden käytön kuvausta: 

”Oppilas teki semmosen teoksen, että siinä oli kaksi lasta, siinä oli pelipöytä, tällanen niinko 

ruokapöytä, jossa oli pelikortteja, sitte siinä oli kaljapulloja ja sitte ne lapset oli ihan yksin ja 
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pieniä. Elikkä niin tuota se mulle kertoki just suu-sanallisesti just näin, että tässä nää vanhem-

mat niinko juo ja pelaa, ja nää lapset on ihan yksin.” 

Perusopetuksen opetussuunnitelmassa määritellään perusopetuksen tehtävissä, että oppi-

laita kasvatetaan ja opetetaan osallisuuteen, kestävään elämäntapaan ja demokraattisen 

yhteiskunnan jäseniksi. Oppilaita kasvatetaan tuntemaan ihmisoikeudet ja kunnioittamaan 

ja puolustamaan niitä. Tehtävänä on edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja oikeudenmu-

kaisuutta. (Opetushallitus, 2014, s. 18.) Lisäksi opetussuunnitelman arvopohjassa maini-

taan myötätuntoisuus ja eettisyys (Opetushallitus, 2014, s. 16). Opettajan ajatus päihteiden 

väärinkäyttäjän läheiseen samaistumisesta sopisi opetussuunnitelman tehtäviin ja arvopoh-

jaan. Toisaalta myös itse päihderiippuvaiseen samaistuminen tukisi tätä tavoitetta. Sama 

haastateltava mainitseekin myöhemmin: ”Että saisko kuvata esimerkiksi sellasta, että joku 

on rapajuoppo ja jääny yksin puiston penkille, niin sais. Siinä eläydyttäis siihen, että siinä 

on ihminen, joka on tosi surullisen kohtalon vanki.” Laitisen ja Hurtigin (2002) toimittamassa 

teoksessa Paha maailma – Ihmisyyden ja auttamistyön varjojen jäljillä sosiaalitieteen tutkija 

Riitta Granfelt tarkastelee artikkelissaan pahasta kirjoittamista. Sosiaalityötä ja ihmisen elä-

mään liittyvää pahuutta tutkittaessa on pystyttävä ilmaisemaan vaikeasti tiedostettavia asi-

oita, tunteita ja ajatuksia. Kirjoittamisen kautta voidaan nostaa esiin ihmisten huonoja elin-

oloja ja epäoikeudenmukaista kohtelua ja tämän myötä puolustaa heikossa asemassa ole-

via. Tämä vaatii kurjuuden ja kärsimyksen eli ihmiselämään sisältyvän pahuuden sanoitta-

mista. (Granfelt, 2002, s. 127.) Kirjoittamisen lisäksi kuvataidekasvatuksessa harjoiteltavat 

visuaalisen ilmaisun tekniikat sopivat kärsimyksen ja pahuuden esittämiseen ja käsittelemi-

seen. Granfelt mainitsee, että esimerkiksi alkoholisteihin ja narkomaaneihin kohdistuu mo-

nenlaisia leimoja. Se, että heihin suhtauduttaisiin myötätuntoisemmin, ei vaadi heidän elä-

määnsä liittyvän pahuuden häivyttämistä. Arvostava katse ei tarkoita sitä, että elämän ka-

rua puolta ei voisi kuvata. Jos kuvaus onnistutaan tekemään hyvällä tavalla, voi pahat asiat 

ja pahuuden monimutkaisuus tulla helpommin ymmärrettäväksi. (Granfelt, 2002, s. 127–

128.) 

On ymmärrettävää, että kaksi haastateltavista pohti, ovatko päihteet enää tällä hetkellä 

ajankohtainen ja tärkeä provokatiivinen aihealue. Tupakkatuotteiden ja alkoholin käyttö 

nuorten keskuudessa on vähentynyt 2000-luvun alun tilastoissa. Vuoden 2019 terveysta-

patutkimuksessa selvisi kuitenkin, että nuorten tupakan ja alkoholin käytön väheneminen 

on pysähtynyt. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2019.) Vuosien 2006–2019 peruskoulun 8.–

9.-luokkalaisten vastausten keskiarvojen mukaan osa nuorista käyttää edelleen säännölli-

sesti päihteitä tai on kokeillut päihteitä. 8 % oppilaista käyttää edelleen päivittäin tupakka-

tuotteita, 9,6 % on vähintään kerran kuukaudessa tosi humalassa ja 8,6 % on kokeillut kan-

nabista ainakin kerran. Vaikka päihteiden käyttö on vähentynyt, osa alaikäisistä käyttää 
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päihteitä edelleen. Tämän vuoksi päihdekeskustelun merkitys on yhä tärkeä. Opetushalli-

tuksen ohjeista ja suosituksista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2017) kustan-

tama opiskeluterveydenhuollolle suunnattu opas Mielenterveys- ja päihdetyön menetelmät 

opiskeluterveydenhuollossa. Teoksessa esitetään toimintamalleja ja menetelmiä mielenter-

veys- ja päihdetyön edistämiselle kouluissa. Työn kehittämiseksi on luotu muun muassa 

yhteisöllinen projektimalli. Projektin laajuudesta riippuen vastuun projektin vetämisestä voisi 

ottaa joko oppilaitoksen rehtori tai pienempien projektien kohdalla opiskeluhuoltoryhmä ja 

terveyden ja hyvinvoinnin ammattilaiset. Esimerkiksi Sataedussa järjestettiin 2016–2017 

#amiskuntoon -hyvinvointikampanja, jossa osallistettiin opiskelijoita jakamaan sosiaaliseen 

mediaan videoita omasta hyvinvointia edistävästä toiminnasta. Opiskelijat saivat osallistua 

kampanjaan myös ryhmänä tai esimerkiksi keksiä omia hyvinvointihaasteita. (Haravuori, 

Muinonen, Kanste & Marttunen, 2017, s. 174–175.) Useampi aineistoni haastateltavista 

mainitsi ilmiöoppimisen mahdollisuuden provokatiivisten aiheiden käsittelyssä. Mielenter-

veyden ja päihteiden provokatiivisuuden tematiikassa nähtiin mahdollisuus toteuttaa oppi-

aineintegraatiota ja ilmiöoppimisen periaatteita. 

”Ja sit mietin, et toimisko joku niinku yhteisötaidemeininki […] jotenki ois ihana osallistaa jotain 

isompiaki yhteisöjä tekee jonku asian eteen. Jotenki tällasessaki tehtävässä niin hyvinki sella-

nen installaatio-, performanssitaide vois olla aika vaikuttava. Ja sit siihen vois osallistaa vaikka 

koulun draamaryhmää ja isompia tiekkö produktioita. Musiikki vois tehä musalla siihen sopivat, 

vähän niinku semmonen esitys […] Et oppiaineet tekee yhteistyötä ja näin. Tässä ois niinku 

mahtavat, mielenterveysjuttu, ja sitte eri oppiaineet tekemään siihe sitte isompi.” 

Yhteisötaiteen menetelmät sopisivat hyvin ilmiöoppimisen ja provokatiivisista aiheista aina-

kin mielenterveyden ja päihteiden ja seksuaalisuuden käsittelyyn. Päihteiden käsittelyn ei 

tarvitsisi olla keskiössä, vaan aineiston perusteella painopisteeksi voisi asettaa hyvinvoinnin 

edistämisen näkökulman. Avaan ilmiöoppimisen periaatteita tarkemmin seksuaalisuuden 

käsittelyssä, sillä ilmiöoppimisen menetelmät nähtiin toimivina myös seksuaalikasvatuksen 

toteutuksessa. Lisäksi analysoin yhteisötaiteen menetelmää osana ilmiöoppimista ja varsi-

naisia projekteja ja tehtäväkokonaisuuksia tarkemmin luvussa 4.2. 

 

 

Erotiikka, seksuaalisuus ja alastomuus 

Haastateltavat esittivät eri näkökulmia ja rajauksia tiettyihin valmiisiin vaihtoehtoihin. Mää-

rittelen nämä rajaukset ja näkökulmat itse määrittelemieni teemojen alateemoiksi. Opettajat 

mainitsivat, että nämä aiheen rajaukset voisivat sopia paremmin yläkouluikäisten kohde-

ryhmälle. Esimerkiksi erotiikan alateemoina mainittiin seksuaalisuus ja alastomuus. 
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Painotan analyysissa seksuaalisuutta, sillä seksuaalikasvatus on selkeä osa opetussuun-

nitelmaa. Pidän erotiikan näkökulman myös mukana analyysissa, sillä erotiikka ei kuiten-

kaan saanut vastausvaihtoehtona yhtäkään suoraa ei-vastausta, vaan sen käsittelyä pidet-

tiin mahdollisena ja antoisana joidenkin ryhmien kanssa. Lisäksi yksi haastateltavista nosti 

esiin tarkempana rajauksena alastomuuden taiteessa ja visuaalisissa sisällöissä. ”Kevyt-

versio siitä erotiikasta on esimerkiks alastomuus. Se voi olla todella provokatiivinen aika 

monelle nuorelle ilman, että se on vielä erotiikkaa.” 

Erotiikka aihealueena herätti opettajissa monenlaisia ajatuksia. Erotiikka nähtiin melko vai-

keana aiheena käsitellä yläkoulussa. Yksi haastateltavista koki aiheen käsittelyn yläkou-

lussa kiusalliseksi ja mainitsi, että tarvitsisi vahvan taustamateriaalin, jotta pystyisi käsitte-

lemään aihetta yläkoulun kuvataideopetuksessa. Toisaalta kaikki opettajat näkivät aiheen 

tärkeänä ja mahdollisena toteuttaa etenkin seksuaalikasvatuksen näkökulmasta. Vaikeu-

tena opettajat mainitsivat oppilaiden nuoren iän ja suuret erot seksuaalisen tietämyksen ja 

kehityksen osalta. Opettajat mainitsivat, että esimerkiksi osa seiskaluokkalaisista ei ole vält-

tämättä vielä kiinnittänyt huomiota suuremmin seksuaalisuuteen tai varsinkaan erotiikkaan, 

vaan heidän kokemusmaailmansa on edelleen lapsenomainen. Osalle oppilaista aihe saat-

taisi olla kuitenkin jo ajankohtainen. Osa haastateltavista pohti myös, että toisaalta ihminen 

on seksuaalinen olento jo syntymästään asti. Yksilön seksuaalisuus on ainutlaatuinen psy-

kofyysinen rakenne. Seksuaalisuus syntyy monesta osasta, kuten erilaisista vuorovaikutus-

kokemuksista, varhaislapsuuden aikaisista aistimuksista, hormoneista ja fysiologiasta. Sek-

suaalisuus on yhtä yksilöllinen kuin oma mielikuvamaailma. (Sinkkonen, 2010, s. 118–119.) 

Murrosiän alkaminen ja kehitysvaiheet tapahtuvat eri yksilöillä eri vaiheessa, mihin vaikut-

tavat muun muassa geeniperimä (Sinkkonen, 2010, s. 29–30). Seksuaalisuuden moni-

naisuus ja kehittyminen eri tahtiin yksilöiden välillä voi hankaloittaa aiheen käsittelyä suu-

remmissa luokkaryhmissä. ”Kun ei tiedetä, mitä he tietää, kuinka paljon he tietää jo. Ja mitä 

kukakin on kokenu, niin siinä mielessä se on vaikea aihe.” Haastatteluissa tuotiin esiin myös 

kotikasvatuksen merkitys seksuaalisen tietämyksen kehityksessä.  

”Heillä ei oikeasti välttämättä ole niinku oikeen mitään käsitystä mistään. Ja se, että minkä-

laista niinku, ku eihän kaikkien kotona niinku voida puhua mistää edes kuukautisista saatika 

sitten jostain itsetyydytyksestä. Niin se voi olla joillekin oppilaille ihan valtavan ahdistava juttu. 

Elikkä sitte kuvata siellä semmosta asiaa esiin, mistä ne ei yhtään mitään tiedä. Ja se on vaan 

valitettavaa, et kaikki ei tosiaan saa minkäänlaista tukea kotoa siihen niinku omaan fyysiseen 

kasvuun.”    

Haastateltava, joka mainitsi edellisen kommentin, kertoi myös esimerkin siitä, kuinka jo ala-

koulun puolella jotkut oppilaat olivat katsoneet omilta puhelimiltaan pornografista sisältöä 

välitunnin aikana. Tämä oli ollut traumatisoivaa joillekin oppilaille. Tämä kuvastaa, kuinka 
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lapset ja nuoret voivat nykyään helposti nähdä provokatiivista sisältöä, joka ei ole heidän 

ikäisilleen sopivaa katsottavaa. Aihetta olisi siis hyvä käsitellä, mutta sen suhteen tulisi olla 

sensitiivinen ja arvioida aina ryhmäkohtaisesti, mitä opettaja voi oppilailleen näyttää ja mikä 

on ajankohtaista juuri kyseiselle ryhmälle. Kaksi haastateltavista mainitsikin, että erotiikkaa 

voisi käsitellä oppilaiden kanssa näyttämällä vastakkainasettelua siitä, miltä pehmeä sek-

suaalisuuden ilmaisutapa voisi näyttää, ja millaista puolestaan pornografiaan lukeutuva si-

sältö on. Tämä voisi havainnollistaa oppilaille, miten erilaisesta lähestymistavasta on kyse, 

ja miten erilaisia puolia ihmisen seksuaalisuudesta ilmaisutavoissa korostetaan. 

”Tuoki on vähän niinku hankala, että jonkun ryhmän kanssa vaikka erotiikka. Se saattaa olla 

tosi niinku kielen polttava aihe ja tosi niinku sellanen tärkee, että sitä jonkun ryhmän kanssa 

tulee ehkä niinku jauhettua. Niitä kiinnostaa se. Ja sit me käyään paljon sitä läpi. Katotaan 

taiteilijoita, jotka on vähän tämmösiä eroottisia tauluja, maalauksia piirroksia, kaikkee tehny. 

Ja niille se on ihan fine. Niitä kiinnostaa se. Miks me ei käytäs sitä läpi. Et täytyy kyl olla 

herkkänä sille ja kuunnella opettajana, et minkälainen ryhmä on. […] Kun löytää sen aiheen, 

mikä niitä kiinnostaa, niin ollaan jo aika vahvoilla.” 

Vaikka eroottisuutta ja seksuaalisuutta kuvaavan taidesisällön käsitteleminen oppilaiden 

kanssa voi olla vaikeaa oppilaiden seksuaalisuuden ja seksuaalitietoisuuden kehittymisen 

erojen vuoksi, voi aiheen käsittely joidenkin ryhmien kanssa olla antoisaa ja opettavaista 

sekä taide- että seksuaalikasvatuksen osalta. Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan 

aluetoimiston ja BZgA:n luomassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2010) julkaisussa 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa – Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- 

ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille mainitaan, että seksuaalikasvatus on 

elinikäinen prosessi, mutta merkittävimmillään seksuaalikasvatus on yksilön nuoruudessa. 

Seksuaalikasvatus on tärkeää, sillä seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisen elämää. Sek-

suaalikasvatusta tulee mukauttaa kohderyhmään sopivaksi ottaen huomioon kohderyhmän 

seksuaali- ja lisääntymisterveydelliset tarpeet. Kouluissa on varattava seksuaalikasvatuk-

selle oma paikkansa opetusohjelmassa. Seksuaalikasvatus tulisi toteuttaa yksityiskohtai-

sesti. Tavoite on yksinkertainen, mutta julkaisun mukaan se sivuutetaan usein. (Maailman 

terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluetoimisto & BZgA, 2010, s. 29.) Kuvataideopettaja voisi 

harkita ryhmäkohtaisesti, onko oppilaille esimerkiksi erotiikan käsittely vielä ajankohtaista 

vai onko parempi keskittyä vielä seksuaalisuuden käsittelyyn. 

Useampi haastateltava mainitsi, että seksuaalisuutta voisi käsitellä kuvataidekasvatuk-

sessa ilmiöoppimisen lähtökohdista. Kuvataide on ollut perinteisesti tärkeässä roolissa il-

miöoppimisen toteutuksen kanssa. Opetushallitus on julkaisu Ilmiömäinen ilmiömäistä il-

miömäisesti sisältää tietoa ilmiöoppimisesta ja sen käytännön toteutusmahdollisuuksista.  

Taiteessa vallitsee luontaisesti monenlaiset oppijat huomioiva lähestymistapa tietoon. 
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Taiteessa hyödynnetään monenlaisia tietämisen tapoja ja kysymyksiin ei etsitä varsinaisesti 

lopullisia vastauksia, vaan erilaisia ratkaisuja. Tällainen tutkiva monipuolinen lähestymis-

tapa tiettyyn ilmiöön on ilmiöoppimisen lähtökohta. Lisäksi monipuolinen tiedonkäsitys huo-

mioi jo lähtökohtaisesti oppijoiden yksilölliset erot. (Opetushallitus, n.d.) Oppilaiden yksilöl-

liset erot tuottavat haasteita seksuaalisuudenkin käsittelyyn, mistä syystä ilmiöoppimisen 

menetelmät voisivat olla hyvä lähestymistapa myös seksuaalisuuden ja erotiikan käsitte-

lyyn. Lisäksi julkaisussa korostetaan taiteen roolia, minkä vuoksi kuvataidekasvatus on mer-

kittävässä roolissa ilmiöoppimisessa. Ilmiöoppimisen avulla oppilaat oppivat hahmottamaan 

eri asioiden ja ilmiöiden välisiä yhteyksiä ja todellisuuden kokonaiskuvaa. (Opetushallitus, 

n.d.) Kokonaiskuvan hahmottaminen lisää ymmärrystä ilmiöön ja tämän myötä ikään kuin 

pehmentää aiheen provokatiivisuutta. Laajempi ja syvempi tietämys ovat siis avainase-

massa provokaation käsittelyssä. Mainitsin aiemmin päihteiden ja mielenterveyden yhtey-

dessä yhteisötaiteen näkökulman ilmiöoppimisen kontekstissa, sillä yhteisötaiteen mahdol-

lisuudet provokatiivisten aiheiden käsittelyssä nousivat esiin aineistossa. Käsittelen ilmiö-

oppimisen ja yhteisötaiteen käytännön toteutusmahdollisuuksia materiaalin kannalta tar-

kemmin seuraavassa alaluvussa 4.2. 

Yksi haastateltavista mainitsi alastomuuden tarkempana rajauksena erotiikalle. Pidän alas-

tomuutta hyvänä alateemana erotiikalle ja seksuaalisuudelle, vaikka alastomuus sinänsä ei 

välttämättä sisällä erotiikan tai seksuaalisuuden kuvausta. Alastomuuden provokatiivisuus 

on itselleni hieman yllättävää, sillä taidealan opiskelijana ja lapsuudenperheeni suhtautumi-

sen vuoksi en ole itse kokenut alastomuutta kovinkaan provokatiivisena aiheena, vaan ta-

vallisena asiana. Olen itsekin kuitenkin kohdannut tilanteita, joissa oppilaat ovat olleet jollain 

tavalla provosoituneita taiteessa esitetystä alastomasta ihmiskehosta. Esimerkiksi museo-

opastuksia tehdessäni alakouluikäinen lapsi kysyi minulta erittäin hämmentyneenä alas-

tonta naista esittäneestä piirroksesta, että miksi henkilö on kuvassa alasti. Kyseessä oli 

tavanomainen elävän mallin piirros. Tilanne havainnollisti minulle, miten itselleni niin tavan-

omainen taidemaailmaan kuuluva harjoitus ja ilmaisutyyli voivat olla jollekulle erittäin vie-

rasta ja provokatiivista. Lisäksi olen opetusharjoittelussa kohdannut tilanteen, jossa lukio-

lainen taidelinjan opiskelija kysyi hätäisellä ja hieman kiivaalla äänensävyllä, onko seuraa-

valla oppitunnilla elävän mallin harjoituksessa mallilla vaatteet päällä. Tässäkin tilanteessa 

koin itse hämmennystä siitä, miten alastomuuden mahdollisuuskin voi tuntua jostakusta 

provokatiiviselta. Alastomuus on tärkeä lisä provokatiivisiin aihealueisiin, sillä joidenkin op-

pilaiden kohdalla se näyttäytyy erittäin provokatiivisena. Jos alastomuus sellaisenaan on jo 

yksilön näkökulmasta provokatiivista, ei kyseisen yksilön kohdalla kannata välttämättä kä-

sitellä vielä rajumpia provokatiivisia aiheita, kuten erotiikkaa. Perustelen tätä väitettä lu-

vussa 5.1 psykologi Lev Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeen teorialla ja tarkastelen ja 
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heijastelen aihetta Hirvosen teoriaan ylisuojelevasta kasvatuksesta ja Nummenmaan tun-

teiden kokemuksen teoriaan.  

 

Pukeutuminen ja itseilmaisu  

Pukeutuminen, erilaiset tyylit ja itseilmaisu nousivat esiin parissa haastattelussa puhutta-

essa provokatiivisista aiheista. Keskustelin yhden haastateltavan kanssa siitä, miten eri-

laista kuvastoa ja esimerkiksi katukuvaa yläkoululaiset näkevät eri kokoisilla paikkakunnilla.  

”[…] kaduilla näkee erilaisia ihmisiä enemmän. Täällä ei näy ketään, kuka on erilainen. […] 

eihä täällä oo missää kadulla alusvaatemainoksia, että ku ei ole bussipysäkkejä. Että ku se 

kuvasto on niin erilaista. […] Et sit se on tosi paljon sen varassa, mitä kattoo netistä tai tik 

tokista tai mistä vaan niinku se nuori. […] Ja samati ihmiset pukeutuu aika konservatiivisesti, 

ja niinku kukaa ei täällä pukeudu paljastavasti, mikä vaikka on ihan luontevaa, että isommissa 

kaupungeissa kukaa ei kiinnitä huomiota, vaikka jos on lyhyt hame tai avonainen niinku 

mekko. Niin täällähän se ois heti skandaali. […] sen siis näkee ihan päivittäin koulussa, et 

nuoret jotka pukeutuu aika omaperäisesti tai vaikka tosi goottityylillä tai tosi taiteellisesti, että 

vaikka hirveen värikkäät vaatteet […] et vaikkei saiskaa kommentteja niin se on provokatiivista 

se pukeutuminen ja se miltä näyttää. Itse asiassa se voiki olla ihan kiinnostava aihealue myös-

kin.” 

Kyseinen kuvataideopettaja on työkokemusta useamman vuoden verran sekä isomman 

kaupungin että pienemmän paikkakunnan yläkoulusta. Tässäkin esimerkissä korostuu so-

siaalisen ympäristön merkitys provokatiivisuuden kokemuksen kannalta. Koivurova mai-

nitsi, että kuvataideopettaja ja oppilaat suhteuttavat toimintaansa kouluympäristössä muihin 

ihmisiin, kuten kollegoihin, luokkakavereihin ja oppilaiden vanhempiin. Jokainen yksilö 

ikään kuin toteuttaa koulun sosiaalisessa tilassa omaa rooliaan. Koulun ulkopuolella saman 

yksilön rooli saattaa poiketa siitä sosiaalisesta roolista, jota hän toteuttaa kouluympäris-

tössä. (Koivurova, 2010, s. 22–23.) Yksilö voi muovata ja ilmentää sosiaalista rooliaan 

muun muassa visuaalisen tyylinsä kautta. Jos oppilas tai opettaja pukeutuu ympäristöönsä 

ja sosiaaliseen rooliinsa nähden poikkeavalla tavalla, voi hän kiinnittää muiden yhteisön 

jäsenten huomion, herättää hämmennystä eli jopa provosoida. Provokaatio voi olla eri as-

teista ja herättää niin myönteisiä kuin negatiivisia tunteita. Koulun paikkakunnan kulttuuri 

määrittelee ja ohjaa kouluyhteisön tapaa katsoa ja reagoida erilaisiin visuaalisiin sisältöihin, 

myös muiden yksilöiden tyyliin ja pukeutumiseen. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa maini-

taan, että oppilaita tulisi rohkaista luottamaan omiin näkemyksiinsä ja oppia perustelemaan 

ajatuksiaan sekä soveltamaan koulun ulkopuolella oppimiaan taitoja käytännön 
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koulutyössä. Lisäksi oppilaiden empatiakykyä eli asioiden tarkastelua toisen yksilön näkö-

kulmasta harjoitellaan. Myös luovuus ja ongelmanratkaisukyky mainitaan tavoitteissa. 

(Opetushallitus 2014, s. 282.) Edelliset tavoitteet ovat tärkeitä pohdittaessa, millaista pro-

vokatiivisten aiheiden käsittelyn yläkoulussa tulisi olla. Esimerkiksi pukeutuminen ja itseil-

maisu -teeman käsittely tukisi laaja-alaisen osaamisen tavoitteista empatiakyvyn kehittä-

mistä. Oppilaita voisi ohjata esimerkiksi pohtimaan, miksi poikkeava pukeutumistyyli herät-

tää huomiota, ja miten sosiaalinen yhteisö ja ympäristö määrittelevät sitä, mikä koetaan 

poikkeavaksi ja mikä tavanomaiseksi. Lisäksi oppilaita voisi ohjata eläytymään esimerkiksi 

poikkeavammin pukeutuvan yksilön ajatusmaailmaan ja miettimään, miksi kyseinen yksilö 

pukeutuu tällä tavalla: millaiset yksilön lähtökohdat ovat, mistä yksilö on ottanut vaikutteita, 

ja haluaako yksilö ilmaista itseään pukeutumisen kautta jollain tavalla. Pohdintaa voisi laa-

jentaa kysymykseen siitä, mitä merkityksiä pukeutumiseen kulttuurissamme sisältyy. Tä-

mänkaltainen tarkastelu ja keskustelu voisi kehittää oppilaiden kykyä ilmaista ajatuksiaan 

ja niiden perustelua ikään kuin melko matalalla kynnyksellä. Erilaiset pukeutumistyylit voi-

daan nähdä sosiaalisesta ympäristöstä riippuen provokaationa, kuten aikaisemmassa ai-

neistoesimerkissä, mutta arvioin aihealueen edustavan tutkielmani kontekstissa provokatii-

visuuden aihealueista helposti lähestyttävimpiä aiheita. 

Mainitsin aiemmin teorialuvussa 2.1 Nauhan (2015, s. 2) teoksen pohjalta, että provokaa-

tion käsitteellä on aiemmin viitattu yksilön puolustautumiseen. Länsimaisessa kulttuurissa 

ja suomalaisessa kuvataidekasvatuksessa on pitkään vallinnut yksilökeskeiset ajattelutavat 

ja kasvatusnäkemykset. Oppilaan henkilökohtaiset näkemykset ja suhtautuminen omaan 

itseensä nähdään keskeisenä osana nuoren kasvua, mikä huomioidaan kuvataideopetuk-

sessa. Oppilaan visuaalista kuvakulttuuria ja identiteetin kehitystä määrittelevät kuitenkin 

myös yksilön ulkoiset sosiaaliset tekijät, kuten yhteiskunnan instituutiot ja sosiaaliset suh-

teet. (Koivurova, 2010, s. 53.) Kulttuurimme on siis samaan aikaan yksilökeskeinen, mutta 

sosiaaliset normit ja rajat muokkaavat yksilön toimintaa ja kasvua, mikä voi tuntua ristiriitai-

seltakin. Ihanne ihmisyksilön elämästä sisältää vapauden ja itsensä luovan toteuttamisen, 

mutta yksilö ei kuitenkaan voi olla samaan aikaan täysin vapaa ja rajoittamaton ja hyväk-

sytty osa yhteiskuntaa ja sosiaalista yhteisöä. Tällaisia ristiriitoja ja suorituspaineita sisältä-

vässä kulttuurissamme voidaan nähdä omintakeinen pukeutuminen ja tyylin luominen ikään 

kuin yksilön puolustuksena. Yksilö voi näyttää visuaalisella ilmeellään, että hän saa olla 

omanlaisensa muista poikkeava ainutlaatuinen itsensä. Pukeutumiseen liittyvässä provo-

katiivisuudessa voi siis olla kyse poikkeavasta ja erottuvasta yksilöllisestä tavasta repre-

sentoida itseään esimerkiksi vaatteilla, hiustyylillä, meikillä, asusteilla ynnä muulla vastaa-

valla. Tällaisesta pukeutumiseen liittyvästä provokatiivisuudesta on kyse haastateltavan 

esimerkeissä. 
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Pukeutumiseen liittyvän provokatiivisuuden esimerkkinä voidaan nähdä joissain tilanteissa 

myös tiettyyn uskontoon tai kulttuuriin sisältyvät vaatteet, asusteet ja hiustyylit. Esimerkiksi 

joidenkin musliminaisten käyttämät kasvot peittävät huivit ovat herättäneet paljon keskus-

telua. Norjassa astui voimaan vuonna 2018 laki niqab-huivin ja burkan käytön kiellosta ope-

tustilanteissa, yliopistoissa ja kouluissa. Tanskassa kyseisten huivien ja muiden kasvot peit-

tävien asusteiden käyttö on kielletty kaikilla julkisilla paikoilla. Molemmissa maissa poliittista 

päätöstä on perusteltu naisten tasa-arvon turvaamisella. Pohjoismaisessa kulttuurissa nai-

sen kehon ja etenkin kasvojen peittäminen nähdään yleisesti alentavana ja altistavan syr-

jinnälle. Toisaalta Ylen haastattelemat musliminaiset kuvailevat käyttävänsä huivia omasta 

tahdostaan. Norjassa Oslossa asuva Asha Abdullah Ahmed kuvailee, että hän tuntee ole-

vansa eniten oma itsensä silloin, kun hän on pukeutunut peittävään hijab-huiviin. (Uosukai-

nen, 2018, 26. kesäkuu.) 

Myös uskonnollinen vaatekappale voi siis kuulua olennaisesti yksilön omaan tyyliin. Hijab-

huivi peittää hiukset ja kaulan, kasvot ovat näkyvillä, joten sen käyttöä ei ole kielletty. Myös 

tanskassa asuva Lene Galia kertoo, että haluaa käyttää huivia ja harjoittaa tällä tavoin us-

koaan. Hän käyttää niqab-huivia, joten kielto koskettaa hänen arkeaan. Vuonna 2018 hän 

kertoi, ettei tiedä mitä tekisi, kun kielto astuu voimaan, sillä alun perin hän suunnitteli aloit-

tavansa bioanalyytikon tutkinnon opinnot. Galia ei tiedä haluaako hän kuitenkaan kulkea 

ulkona, jos ei saa käyttää kasvot peittävää huivia. (Uosukainen, 2018, 26. kesäkuu.) Us-

konnollisiin vaatteisiin voi edellisten esimerkkien tavoin liittyä suuria monimutkaisia yhteis-

kunnallisia, kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä. Huivien kiellosta uutisoitiin runsaasti 

vuonna 2018, ja aihe herätti paljon keskustelua. Huomioin opettajan materiaalin suunnitte-

lussa ja provokatiivisten aihealueiden käsittelyssä pukeutumiseen liittyvään itseilmaisuun 

sisältyvän myös kulttuuriperinteisiin ja uskontoon viittaavan pukeutumisen. Painotan aiheen 

käsittelyssä kuitenkin laajempaa ilmiötä siitä, kuinka yleisestä poikkeava ja erottuva yksilöl-

linen tyyli voi herättää huomiota ja jopa provokaatioita. 

 

 

Sosiaalinen media 

Sosiaalinen media mainittiin useammassa haastattelussa, kun keskusteltiin provokatiivi-

suuden aihealueista. Sosiaalinen media on osa nuorten elämää ja se voi toimia provokatii-

visen sisällön esityspaikkana. ”[…] siellähän ne teinit ellää. Ja sieltähän ne sitä niinku suol-

taa sitä semmosta materiaalia, mitä sitte kaverit kattoo, mistä sitte ne ärsyyntyy, provosoi-

tuu.”  Näen, että sosiaalisen median teema koskettaa jokaista provokatiivisen aihealueen 

tematiikkaa, koska sosiaalinen media toimii usein provokaation tapahtumapaikkana. Laaja-
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alaisen osaamisen tavoitteissa painotetaan, että oppilaiden rohkaisemista omiin näkemyk-

siin luottamiseen ja omien ajatusten perusteluun tarvitaan ristiriitaisen ja epäselvän tiedon 

kohtaamiseen ja käsittelemiseen. (Opetushallitus 2014, s. 282.) Näen tämän laaja-alaisen 

osaamisen tavoitteen tärkeänä etenkin sosiaalinen media -teeman näkökulmasta. Sosiaa-

linen media sisältää mahdollisuuden tiedon laajaan levittämiseen. Toisaalta sosiaalisen me-

dian keskustelukulttuuri voi olla sävyltään haitallinen. Tästä hyviä esimerkkejä ovat aiemmin 

luvussa 2.1 käsittelemäni tapaukset: vuonna 2008 järjestetystä yhdeksäsluokkalaisten tai-

detyöpajasta uutisoiva Helsingin sanomien artikkeli ja siihen liittynyt verkkokeskustelu, jota 

käsittelin Pääjoen (2012) artikkelin pohjalta, ja Laura Huhtasaaren aloittama Twitter-kes-

kustelu yhdeksäsluokkalaisten kantaa ottavasta julisteesta. Molemmissa tapauksista sosi-

aalisessa mediassa käyty keskustelu oli sävyltään haitallista taidekasvattajaa ja oppilaita 

kohtaan. Huhtasaareen liittyneessä tapauksessa kyseinen koulu joutui jopa rankan kriti-

soinnin kohteeksi. Koulu sai palautetta, jossa väitettiin opettajien tuovan opetuksessa hen-

kilökohtaisia poliittisia näkemyksiä esille ja harjoittavan aivopesua (Pulliainen & Gråsten, 

2018, 1. lokakuu.)  

Sosiaalinen media on tärkeä lisäys provokatiivisuuden teemoihin, sillä sosiaalinen media 

sisältää sekä provokatiivisen visuaalisen sisällön kentän että keskustelualueita, jotka sisäl-

tävät usein sävyltään provosoitunutta, provosoivaa ja kärjistävää keskustelua. Lisäksi sosi-

aalisen median teema on tärkeä Opetussuunnitelmassa määriteltyjen kuvataiteen tavoittei-

den näkökulmasta. Etenkin kuvataiteen tavoitteiden sisältöalueiden S1 eli oppilaiden omat 

kuvakulttuurit on keskeinen sosiaalisen median käsittelyn näkökulmasta. Sisältöalueessa 

mainitaan, että opetuksen sisällöksi tulisi valita visuaalista materiaalia ja visuaalisen kult-

tuurin ympäristöjä, joihin oppilaat osallistuvat omaehtoisesti. (Opetushallitus, 2014, s. 427.) 

Suuri osa suomalaisista yläkouluikäisistä käyttää melko aktiivisesti sosiaalista mediaa. 

Ebrand Group Oy ja Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut ovat tehneet (2019) tut-

kimuksen 13–19-vuotiaiden sosiaalisen median käytöstä. Tutkimuksessa selvitettiin verk-

kokyselyn avulla, miten yleistä ja millaista nuorten sosiaalisen median käyttö on. Verkkoky-

selyn tulosten mukaan nuoret käyttävät sosiaalista mediaa eniten yhteydenpitoon ystävien 

kanssa. Lisäksi kyselyyn vastanneista 74 % käyttää sosiaalista mediaa tiedon etsimiseen. 

Vuoden 2019 kyselyn tuloksissa ilmenee, että nuoret käyttävät sosiaalisen median palve-

luihin keskimäärin enemmän aikaa kuin aikaisemmissa vastaavissa kyselyissä vuosina 

2013, 2015 ja 2016. Noin 23 % 13–17-vuotiaista arvioi käyttävänsä sosiaaliseen mediaan 

aikaa noin 15–20 tuntia viikossa. Isoin osa vastaajista oli siis valinnut tämän vastausvaih-

toehdon. (Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut, 2019.) Sosiaa-

linen media on siis monelle nuorelle tavallinen osa arkea ja arjen sosiaalista ympäristöä. 



 

59 
 

Lisäksi sosiaalisen median käyttö näyttäisi yleistyvän entisestään, minkä vuoksi sen suuri 

merkitys tulee huomioida opettajan materiaalin luomisessa. 

Yhdessä haastattelussa haastateltava mainitsi, että jo alakoulun puolella lapset saattavat 

katsoa puhelimiltaan provokatiivista sisältöä välitunnin aikana. Nuoret saattavat aloittaa so-

siaalisen median kuluttamisen jo alakouluikäisinä. Sosiaalisesta mediasta on kehittynyt ar-

kinen visuaalisen ja sosiaalisen kulttuurin ympäristö, minkä myötä tietoaineisto ja visuaali-

nen aineisto ovat helposti saatavilla. Koska kuka tahansa voi julkaista sisältöä sosiaalisessa 

mediassa, esimerkiksi ikärajoitusten ja -suositusten toteutumista on vaikeampi seurata kuin 

rajoitetumpien medioiden julkaisuissa, kuten televisiotuotannossa. Sosiaalisessa mediassa 

liikkuu paljon epäselvää, ristiriitaista ja valheellistakin tietoa sekä provokatiivista visuaalista 

sisältöä. Väärän tiedon levittäminen on ongelma, jota yhteiskunnassa tulee ehkäistä. Pro-

vokatiivisissa visuaalisissa sisällöissä puolestaan on ongelmana, että sisällöt voivat olla 

myös sellaisten yksilöiden nähtävissä, jotka eivät kykene vielä käsittelemään provokatiivi-

suutta esimerkiksi nuoren iän vuoksi (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, n.d.). Tällöin 

sisältö voi olla käyttäjälle haitallista. Sosiaalisen median sisältöjä moderoidaan ja rajoite-

taan ylläpitäjien toimesta. Monella sivustolla rajoituksia on kuitenkin helppo kiertää esimer-

kiksi merkitsemällä profiiliinsa väärän iän. Sosiaalisen median turvallisuus on vasta kehitys-

asteella. Oppilaiden valmiuksia kohdata provokatiivisuutta ja epäselvää ja ristiriitaista tietoa 

tulee kehittää. Tästä taidosta on hyötyä muillakin elämän osa-alueilla ja oppimisessa ja ke-

hityksessä. Taiteessa ja visuaalisessa kulttuurissa ristiriitaisuus ja provokatiivisuus voi olla 

myös sallittua. Taiteen tekemisessä vallitsee erilaiset säännöt kuin tiede- tai koulumaail-

massa, koska taiteen tieto on toisenlaista (Kiiskinen 2012, s. 115–116). Käsittelen aihetta 

tarkemmin alaluvussa 5.1 kasvatuksellisesta näkökulmasta aineistoesimerkein. 

 

Kantaa ottava taide 

Tärkeänä uutena aihealueena jokaisessa haastattelussa nousi esiin kantaa ottava taide. 

Yksi haastateltavista pohti, miksi joillakin oppilailla näyttää olevan tarve tuoda esiin jotain 

provokatiivista aihetta. Toinen kuvaili, miten kuvataiteessa jonkin vaikean aiheen käsittele-

minen on taiteen keinoin mahdollista ja sallittua. Yksi haastateltava mainitsi, että provoka-

tiivisten aiheiden esiin tuomisessa ei ole mitään väärää tai kiellettyä. ”Se on ihan ok niinku 

jotenki olla kiinnostunu näistä aiheista ja tuoda niitä asioita esille. Et se ei oo mitään salattua 

tai kiellettyä.” Toinen haastateltava kuvaili kannan ottamisen ja taiteen provokatiivisuuden 

myönteisessä valossa. ”Mä tykkään, että vähän hätkähdytetään katsojaa ja et se herättää 

niinku keskustelua.” Määrittelen kantaa ottavan taiteen yläkäsitteeksi kaikille haastatte-

luissa käsitellyille provokatiivisille aihealueille. En tarkoita, että esimerkiksi väkivaltaa 
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kuvaava visuaalinen teos olisi aina tarkoituksellisesti kannanotto, vaan että kannan ottami-

nen taiteessa voi sisältää mitä tahansa määrittelemistäni provokatiivisista aiheista. Käsitte-

len kantaa ottavaa provokatiivista taidetta suhteessa Tero Nauhan provokatiivisuuden mää-

ritelmään ja Anniina Koivurovan väitöstutkimuksen analyysiin. 

Kun haastattelemani kuvataideopettajat kuvailevat, milloin provokatiivisuus taiteessa on 

sallittua, hyväksyttävää ja positiivista, monet mainitsevat jonkin tärkeän aiheen esiin tuomi-

sen teoksessa. Kun teoksen provokatiivisuus sisältää myönteisen ja hyvää tarkoittavan 

päämäärän, provokaatio nähdään hyväksyttävänä ja joissain tilanteissa myös tarpeellisena. 

Tero Nauhan teoksessa mainittiin, että provokaatio-termin juuret ovat puolustusta tarkoitta-

vassa advocation-termissä (Nauha, 2015, s. 2). Näen yhteyden opettajien mielipiteiden ja 

provokaatio-termin historian välillä. Kun oppilas haluaa tuoda teoksessaan jonkin tärkeän 

aiheen tai epäkohdan esille, kuvataideopettajan voi olla helpompi sallia oppilastyön provo-

katiivisuus ja kannustaa teoksen tekemiseen. Provokatiivisuus voi olla ikään kuin helppo 

hyväksyä, kun tarkoituksena on esimerkiksi puolustaa taiteen keinoin jotakuta heikom-

massa osassa olevaa ja tekemällä näkyväksi jokin yhteiskunnallinen vääryys. Jos taas op-

pilaan tai oppilaiden motivaationa näyttäisi olevan itse provokaatio, opettaja suhtautuu te-

okseen kriittisemmin. 

”Sitte sitä pelkää ehkä sellasta, että kuinka helposti muut lähtee mukaan siihe, että sillä ei 

olekaan sellasta niinku tärkeetä asiaa, jota tuodaan sen provokaation kautta esille, et koska 

mun mielestä sillä pitää olla aika painavat perustelut sitten tiettyjen asioitten käyttämiselle te-

oksessa. Et se on semmosta silmiä avaavaa, eikä se ole vain semmosen mässäilyn takia 

tehty.” 

Toinen haastateltava puolestaan kuvailee, että hän lähtökohtaisesti sallii oppilaiden kaiken-

laisen ilmaisun, mutta tuo esiin myös oman näkökulmansa ja vaatii oppilailta, että he pys-

tyvät keskustelemaan aiheesta, jota käsittelevät. 

”Mulle opettajana ei ole kiellettyjä aiheita […] sitte mä aina sanon, että saa tehdä, mutta pitää 

pystyä keskustelemaan. Se on niinku se mun vastine siihen provosoitumiselle, että pitää pys-

tyä puhumaan. Ja sit aika monesti siinä kohtaa niin, jos siinä ei oo mitään oikeesti sisällöllistä 

sanomaa, vaan yritetään vaan saada reaktiota multa, niin sit se vähän niinku jää se homma.” 

Vaikka opettajilla on hieman erilainen lähestymistapa provokatiivisuuteen oppilastöissä, 

lopputulema näyttäisi olevan melko samanlainen. Jos oppilas haluaa provokatiivisuuden 

avulla ilmaista jonkin tärkeäksi kokemansa asian eli tehdä kantaa ottavaa taidetta, saa hän 

opettajalta tukea toteutukseen. Jos taas oppilaan tavoitteena on esimerkiksi opettajan pro-

vosoiminen teoksella, opettaja keskustelun myötä joko ilmaisee, että tämä ei käy ja kieltää 

teoksen tai ei reagoi oppilaan toivomalla tavalla eli provosoitumalla. Kun oppilas ei saa 
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opettajalta provosoitunutta reaktiota, ei provokatiivinen ilmaisutapa välttämättä enää kiin-

nosta. Opettajan reaktio heijastaa oppilaalle hänen suhtautumistaan visuaaliseen kulttuu-

riin, taiteeseen ja niissä esiintyvään provokatiivisuuteen. Samalla kuvataideopettaja toimii 

kasvattajana ja ohjaa omalla reaktiollaan oppilaiden käytöstä kouluun sopivaan suuntaan. 

Koivurova analysoi väitöstutkimuksessaan seitsemäsluokkalaisten visuaalisia narratiiveja. 

Oppilaille esitettiin kaksi kehyskertomusvaihtoehtoa, joista he valitsivat toisen työstettäväk-

seen. Oppilaat ensin jatkoivat kertomusta kirjoittamalla, minkä jälkeen he toteuttivat kuval-

lisen tehtävän. Toisessa kehyskertomuksessa seitsemäsluokkalainen oppilas näkee luok-

kakaverin tekevän kuvataidetunnilla järkyttävää ja vastenmielistä kuvaa. (Koivurova, 2010, 

s. 78.) Tarkastelen Koivurovan analyysia oppilaiden järkyttävistä ja vastenmielisistä kuvista 

kertovista kertomuksista. Oppilaiden kuvailemat tilanteet avaavat oppilaiden näkökulmaa 

provokatiivisten visuaalisten sisältöjen esiintymiseen kuvataidetunnilla. Heijastelen Koivu-

rovan havaintoja oppilaiden käsityksistä kuvataideopettajien näkökulmaan. Koivurovan mu-

kaan opettaja esiintyy oppilaiden kertomuksissa moraalisena, normeja ylläpitävänä ja val-

taa omaavana toimijana. Opettaja asettaa tavoitteet, joihin oppilaiden tulee yltää ja palkit-

see tai rankaisee sen mukaan, miten oppilaat yltävät tavoitteisiin. Kuvataideopettajan auk-

toriteetti näyttäisi perustuvan tarinoissa taiteen ja pedagogiikan asiantuntijuuteen. Joissain 

oppilaiden kertomuksissa esiintyy uhmaa opettajaa kohtaan. Uhma esiintyy joko suorana 

provosointina ja konfliktin hakemisena tai epäsuoremmin oppilaan passiivisena käytöksenä. 

(Koivurova, 2010, s. 209–212.) Oppilaiden uhmaa kuvailevissa kertomuksissa korostuu 

koulun normeja sisältävä sosiaalinen tila ja opettajan ja rehtorin auktoriteetti ja valta-ase-

telma. Oppilaat koettelevat kertomuksissa opettajan auktoriteettia. (Koivurova, 2010, s. 

212–223.) Tämä kuvastaa, miten provokatiivisuus oppilastöissä on oppilaidenkin näkökul-

masta joissain tapauksissa sosiaalisten normien koettelua ja rajojen hakemista. 

Lasten psykiatrian erikoislääkärin Jari Sinkkosen (2010) mukaan murrosikäinen nuori elää 

vaihetta, jossa riippuvuus ja huomion tarve vanhempia ja muita aikuisia kohtaan vaihtelee 

itsenäisyyden tarpeen välillä. Tämä ei jokaisen nuoren kohdalla tarkoita rajua kapinointia, 

mutta voi selittää kapinoivaa ja auktoriteettien rajoja koettelevaa käytöstä. (Sinkkonen, 

2010, s. 50–54.) Provosoivien kuvien tekeminen kuvataidetunnilla voi siis olla yksi murros-

ikäisen nuoren kasvukipuilun ilmenemismuoto. Toisaalta Sinkkonen (2010, s. 55) kuvailee, 

että hänen haastattelemansa nuoret toivovat, että aikuiset kuuntelisivat heidän sanotta-

vansa loppuun ennen kuin tekevät nuorista ennakko-oletuksia ja johtopäätöksiä, jotka louk-

kaavat nuoria. On tärkeää, että kuvataideopettajat pyrkivät kohtaamaan oppilaan ennakko-

luulottomasti, jos nuori toteuttaa kuvataidetunnilla provokatiivisen teoksen. Tämä korostuu 

myös haastattelemieni kuvataideopettajien haastatteluissa, sillä opettajat painottavat 
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keskustelun ja oppilaan huomioimisen merkitystä. Osa opettajista välttää provokatiivisten 

kuvien kohdalla kieltoa kasvatusmetodina ja käyttää kieltämistä vain harvoissa tilanteissa. 

Osa haastateltavista mainitsi, että he ovat ilmaisseet oppilaille joissain tilanteissa, että teos 

olisi sallittu taidemaailmassa, mutta ei koulussa. Tällä tavoin opettajat kasvattavat nuoria 

ymmärtämään, miten taiteen tieto ja normit poikkeavat koulun sosiaalisen ympäristön ta-

vasta viestiä ja tuottaa tietoa ja ymmärrystä. Kuvataideluokka voi toimia ikään kuin välitilana 

koulun ja taidemaailman välillä. Taiteen tieto poikkeaa Kiiskisen mukaan perinteisestä tie-

donkäsityksestä. Taiteen tieto on aina jokseenkin subjektiivista eli riippuvaista katsojan 

omista aikaisemmista kokemuksista ja tulkinnasta, kun perinteinen tiedon käsitys pyrkii ob-

jektiivisemman tiedon muodostukseen. Taideteoksen tarkastelu voi tukea keskustelijoiden 

tasa-arvoisuutta, sillä teos toimii havaintoja ohjaavana kiinnekohtana. Kiiskisen mukaan 

keskustelijat palaavat taideteoksen ääreen tiedon lähteenä, eikä kiinnekohta harhaile sen 

mukaan, kumpi onnistuu ilmaisemaan asian esimerkiksi voimakkaammin. (Kiiskinen, 2012, 

s. 115–116.) Näen Kiiskisen kuvaileman tasa-arvoisen dialogin ideaalina tilanteena taiteen 

tiedon muodostamisessa. Yläkouluikäisten kuvataidekasvatuksessa on kuitenkin läsnä riski 

siitä, että taiteen tieto ja tämän tiedon syvempi ymmärtäminen voi jäädä saavuttamatta. 

Haastattelemani kuvataideopettajat kuvailevat provokatiivisten teosten sisältävän kouluym-

päristössä riskin siitä, että oppilaiden huomio kiinnittyy liiaksi itse provokatiivisuuteen, eikä 

asia, jota varsinaisesti oli tarkoitus harjoitella, tule ymmärretyksi. 

”Ollaan puhuttu siitä, että mitä mieltä porukka on siitä, että joku maalaa kuukautisverellä. Ja 

kaikki tällaset eritteethän koetaan kanssa sitte hyvin ällöttäviksi. Ei ei opiskelijat voi millään 

ymmärtää, että kuka haluais tehdä niin. Pojat yökkii siellä luokassa ja tytöt on aivan hämillään.”  

Nuorten vaikeutta ymmärtää provokaatiota syvemmällä tasolla voivat selittää nuorten kehi-

tystaso ja kasvuvaiheeseen liittyvät haasteet, joita aiemmin kuvasin Sinkkosen teorian poh-

jalta. Toisena selityksenä voidaan nähdä taiteen tiedon luonteen poikkeavuus muista tiedon 

määritelmistä. Taiteen tiedon ymmärtäminen vaatii harjaantuneisuutta, jota oppilailla ei vält-

tämättä vielä ole, mutta kuvataideopettajan ohjauksella ymmärrys on mahdollista saavut-

taa. Edellisen otteen haastateltava jatkaa: 

”Ja mä kerron sen, että miettikää, että asia voi olla näin, että sillä tuodaan joku tärkeä asia 

esille. Vaikka sellanen, että taiteilija maalaa kuukautisverellä niin hän ottaa kantaa siihen, että 

joissakin maissa tyttö eristetään perheestään asumaan jossakin majassa sen ajan, kun hä-

nellä on kuukautiset. Niin että onhan se niinku tämmösessä yhteydessä erittäin hyvä keino 

tuoda sitä asiaa esille ja epäkohta niinku kuuluviin. Niin sit ne niinku ymmärtää sen […] Ja just 

nykytaideki, ku se voi olla mitä vaan ja sitä ei edes ymmärretä helposti taiteeksi eli pitää niinku, 

pitää päästä sinne perimmäisten syitten äärelle, että se avautuu paremmin, eikä jää vaan 

semmoseksi rietasteluksi vaikkapa.” 
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Lisäksi useampi haastattelemani kuvataideopettaja mainitsi, että ymmärrystä kuvataideop-

piainetta ja taidemaailmaa ja visuaalista kulttuuria kohtaan ei ole aina riittävästi koulun 

muilla aikuisillakaan. Tämä on ymmärrettävää, sillä kasvatus- ja opetustyössä taide- ja tai-

toaineisiin käytetään vähemmän aikaa ja resursseja kuin esimerkiksi luonnontieteisiin. Tai-

teen ja taiteen tiedon käsitteestä ei myöskään ole olemassa yhtä tyhjentävää ja yhtenäistä 

määritelmää, vaan taiteen asiantuntijatkin saattavat määritellä taiteen ja taiteen tiedon kä-

sitteen eri tavoin. Lisäksi taiteen tiedon käsitteen moninaisuus vaatii abstraktimpaa ajattelu- 

ja päättelykykyä, mikä voi yläkouluikäisestä tuntua vielä vaikealta. Alaikäisen ajatusmaa-

ilma on ikään kuin mustavalkoisempi kuin aikuisen, sillä nuoruusiässä aivojen nopea kehi-

tys altistaa sosiaaliselle herkkyydelle ja impulsiivisuudelle (Sinkkonen, 2010, s. 41). Kiiski-

sen (2012, s. 116) mukaan taiteen tietoa käsiteltäessä on tärkeää tarkastella tietoa nimen-

omaan taiteen totuutena, eikä harhautua yleispätevän totuuden ajatukseen. Lisäksi katso-

jan tulisi tiedostaa hänen omat lähtökohtansa taideteoksen tarkastelijana ja pyrkiä tarkas-

telemaan teosta havainnon sijaan representaationa. Toisaalta Kiiskinen mainitsee, että tai-

teen tiedon heikkoutena on myös taiteen representaation ylikorostaminen. Taiteen tiedon 

merkittävänä piirteenä Kiiskinen näkee tiedon luonteen eettisen ulottuvuuden, millä hän tar-

koittaa taiteen kykyä representoida yksilön kokemuksia. Jotta taidetta voitaisiin tarkastella 

tietona jonkun kokemuksesta, tulee havainnot selittää jonkin tiedonalan kontekstin pohjalta. 

Taiteen tiedolla on positiivisia vaikutuksia tiedonkäsittelyyn, vaikka se voikin tuntua hanka-

loittavat ajatusmalleja. (Kiiskinen, 2012, s. 116–118.) 

Kuvataideopettajat omaavat ammattitaitonsa ja pätevyytensä vuoksi kykyä käsitellä taiteen 

moninaista tietoa. Jotta tämä kyky välittyisi myös oppilaille, tulee kuvataideopettajan toimia 

ikään kuin taiteen tiedon tulkkina oppilaille, sillä ei voida olettaa, että oppilailla olisi vielä tätä 

harjoittelua vaativaa taiteen tulkinta- ja ajattelutaitoa. Tämä on erityisen tärkeää kantaa ot-

tavan ja provokatiivisen taiteen tarkastelussa, sillä kuvataideopettajien esimerkeissä ilme-

nee, että oppilaat voivat kokea kantaa ottavan taiteen luotaan työntävänä, jos he eivät ky-

kene käsittelemään teoksen tarjoamaa tietoa. Kantaa ottavassa taiteessa provokatiivisuus 

voi olla hyödyllistä, eivätkä negatiivisemmat tunnereaktiot ole aina haitallisia, vaan voivat 

viestiä tärkeistä asioista. Jos oppilaiden tulkinta kuukautisveriteoksesta olisi kuitenkin jäänyt 

ensireaktion tasolle, ei teoksen perimmäiset tausta-ajatukset tasa-arvoon liittyen olisi tulleet 

kuulluksi ja ymmärretyksi. Teoksen provokatiivisuus olisi painottunut tärkeän aiheen sijaan 

siihen, että oppilaat kokivat eritteen ällöttäväksi. Keskustelussa on siis riski harhautua te-

osten yksityiskohtien painotukseen sanoman sijaan, minkä vuoksi kuvataideopettajan oh-

jaus provokatiivisuuden tulkinnassa on tärkeää.  
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4.2 Tehtävätyyppien teemat 

 

 

Kysyin haastattelussa kuvataideopettajilta, millaisia tehtävänantoja he haluaisivat opettajan 

materiaaliin. Vastausvaihtoehdot olivat visuaalisia tehtäviä, keskustelutehtäviä, yksilötehtä-

viä ja ryhmätehtäviä. Seuraava taulukko 2 kuvaa suuntaa antavasti opettajien määrällisiä 

vastauksia. Tehtävätyyppien osalta opettajat olivat hyvin yksimielisiä ja avoimia kaikille 

vaihtoehdoille. Tarkastelen tehtävätyyppien analyysissa tarkemmin erilaisten tehtävätyyp-

pivaihtoehtojen sisältämiä mahdollisuuksia ja haasteita haastateltavien vastauksien poh-

jalta. Uusina näkökulmina haastateltavat mainitsivat ilmiöoppimisen ja yhteisötaiteen me-

netelmät, joita käsittelen tämän luvun loppupuolella. 

 

Taulukko 2 – Tehtävätyypit 

Tehtävätyyppi Kyllä Ei Ehkä 

Visuaaliset tehtävät 5 0 0 

Keskustelutehtävät 3 0 2 

Yksilötehtävät 4 0 1 

Ryhmätehtävät 5 0 0 

 

Opettajat pohtivat, miten eri tehtävätyypit toimisivat käytännössä, ja millaisia mahdollisuuk-

sia ja haasteita niiden toteuttamiseen voisi liittyä. Lisäksi useammassa haastattelussa opet-

taja nosti esiin aiheeseen johdattamisen tärkeyden ja toivoi, että opettajan materiaalissa 

olisi tehtävänantoihin liittyen hyvä pohja-aineisto käsiteltävään provokatiiviseen visuaali-

seen aiheeseen. ”Mä aattelen, että sen tyyppinen, mikä hyödyttäis mua niin on, että on 

tavallaan semmonen alustusmateriaali, jossa on niinku avattu sitä aihetta. Tai on jotain esi-

merkkejä tai niinku se, millä voidaan johdattaa siihen aiheeseen.” Provokatiivisuuden tee-

mojen analyysissa korostui kuvataideopettajan vastuu ja sensitiivisyyden tarve aiheiden kä-

sittelyssä. Haastateltavat painottivat, että provokatiivisten aiheiden käsittelyssä on riski, että 

keskustelu voi harhautua tärkeästä ilmiöstä ja opeteltavasta asiasta. Käsittelen kuvataide-

opettajan kasvatuksellista otetta ja sensitiivisyyttä tarkemmin luvussa 5.1. 

Edellisessä luvussa kuvailin aineiston pohjalta tilanteen, jossa oppilaat kokivat kantaa otta-

van provokatiivisen taideteoksen aluksi luotaan työntävänä, eivätkä kyenneet 
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tarkastelemaan teosta taiteen näkökulmasta ennen kuvataideopettajan ohjausta. Teoksen 

provokatiivisuus vei oppilaiden huomion ensin kokonaan. Jos oppilaat olisivat käsitelleet 

aihetta vain keskenään, olisi tärkeä aihe ja teoksen merkitys luultavasti jäänyt ymmärtä-

mättä. Perusopetuksen opetussuunnitelman laaja-alaisen osaamisen tavoitteissa 7.–9.-

luokkalaisille korostetaan oppilaiden aktiivista roolia oppimisessa, tavoitteiden asettelussa 

ja työskentelyprosessin arvioinnissa (Opetushallitus, 2014, s. 281–282). Provokatiivisten 

aiheiden kohdalla opettajajohtoinen aloitus voi olla tärkeää, koska oppilailla ei ole välttä-

mättä vielä valmiuksia rajumpien kuva-aiheiden käsittelyyn. Luon opettajien toiveiden mu-

kaan jokaisesta provokatiivisesta aihealueesta pohja-aineiston, joka sisältää tietoa sekä 

itse aiheesta että sen pedagogisesta käsittelystä. Aineistossani ilmeni, että välillä provoka-

tiiviset aiheet voivat tuntua kuvataideopettajastakin hankalalta käsitellä. Kattavat ja infor-

matiiviset pohjustusmateriaalit provokatiivisista teemoista voisivat tukea kuvataideopettajaa 

aiheen käsittelyn ohjaamisessa ja rajaamisessa. Kuvataideopettajille ei myöskään ole ole-

massa paljoa valmiita opetusmateriaaleja niin kuin monen muun oppiaineen opettajille. 

Haastateltavat mainitsivat opetettavan materiaalin kokoamisen olevan työlästä ja aikaa vie-

vää. Tästäkin syystä laaja pohjustus provokatiivisista teemoista kuvataiteessa ja visuaali-

sessa kulttuurissa olisi tärkeää. Pohja-aineistoon tutustumisen jälkeen kuvataideopettajien 

on helpompi edetä provokatiivisia visuaalisia sisältöjä käsitteleviin tehtävänantoihin. 

Laaja-alaisen osaamisen periaatteita ja oppilaiden aktiivista osallisuutta voidaan kuitenkin 

toteuttaa provokatiivistenkin aiheiden käsittelyssä. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteeseen 

L1 (ajattelu ja oppimaan oppiminen) sisältyy oppilaiden rohkaisu ristiriitaisen ja epäselvän 

tiedon kohtaamiseen. Lisäksi tavoitteessa mainitaan oppilaiden havaintoherkkyyden kehit-

täminen ja käsiteltävän asian tarkastelu kriittisesti eri näkökulmista. Oppilaille tulee luoda 

mahdollisuus harjoittaa ajattelun taitoa monipuolisesti argumentoinnin, ongelmanratkaisun 

ja johtopäätösten tekemisen keinoin sekä yksin että yhdessä. Tällöin oppilaat oppivat tun-

nistamaan erilaisia asioiden välisiä yhteyksiä ja vuorovaikutussuhteita, mikä kehittää syste-

maattista ajattelua. Eettisen ajattelun ulottuvuus on tärkeä osa tätä tavoitetta. Tavoitteessa 

mainitaankin taiteiden merkitys nimenomaan eettisen ajattelun harjoittamisessa tunteita ja 

oivalluksia herättävänä tekijänä. (Opetushallitus, 2014, s. 282.) Provokatiiviset teemat tai-

teessa ja visuaalisessa kulttuurissa tarjoavat hyvän mahdollisuuden L1-tavoitteen osaami-

sen harjoittelemiseen. Provokatiivinen taide sisältää paljon arvokysymyksiä, minkä vuoksi 

sitä tarkastelemalla voidaan harjoitella eettistä pohdintaa, keskustelua ja argumentointia. 

Kuvataideopettaja auttaa oppilaat provokatiivisten aiheiden tarkastelussa alkuun, mutta 

keskustelun myötä oppilaiden kyky itsenäisempään eettisen ajattelun ja oman oppimisen 

jäsentämiseen eli laaja-alaiseen osaamiseen kehittyy. Kuvataideopettajat tarkastelivat yk-

silö- ja ryhmätehtävien hyviä puolia ja mahdollisia haasteita. Ryhmätehtävät nähtiin 
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yksimielisesti hyvänä vaihtoehtona. Esimerkiksi aiheiden pohtiminen pienryhmissä mainit-

tiin hyvänä mahdollisuutena keskustelun monipuolisuuden ja aiheiden ymmärtämisen kan-

nalta. Tämä voisi olla yksi keino toteuttaa laaja-alaisen osaamisen tavoitetta L1 ja etenkin 

tavoitteeseen sisältyvää ajattelun, argumentoinnin ja johtopäätösten tekemisen harjoittelua 

sekä itsenäisesti että ryhmässä (Opetushallitus, 2014, s. 282). Ryhmässä voisi nousta esiin 

useampi eri mielipide käsiteltävään aiheeseen liittyen. 

”Keskustelutehtävät ihan älyttömän tärkeitä ja hyviä, ja niinku varsinki pienissä ryhmissä, että 

tulee sitte monta mielipidettä […] Ja sitten siitä ois kiva niinku edetä siihen tehtävään, et siellä 

on porukalla pohjustettu ja mutusteltu ja matusteltu se asia. Ku sä et lähe tietämättömänä 

siihen niin sitten varmasti löytyy tuota, mistä sitte tehdä.” 

Toisaalta opettajan on harkittava tarkkaan ryhmäkokoonpanoa, kuten onko oppilaiden kes-

kinäiset suhteet sellaiset, että jokainen ryhmäläinen uskaltaa ilmaista itseään. Toinen haas-

tateltava mainitseekin: 

”Tietenki, et miten se ryhmä valikoituu, koska nyt puhutaan kuitenkin omista mielipiteiden 

niinku ehkä tuomisesta esille. Että se ryhmän tekeminen, että ne ajatukset yhtyy siinä ryh-

mässä ja kaikki on niinkun, ettei joudu sellaseen ryhmään, että on aivan toista mieltä, mitä 

haluais tehä. Koska minusta tää on aika henkilökohtanen.” 

Jos ryhmäläisten mielipiteet poikkeavat suuresti keskenään, voi tehtävän toteuttaminen ja 

yhteisymmärryksen löytäminen olla vaikeaa. Ryhmätyöskentelyyn voi sisältyä haasteita, joi-

hin opettajan materiaalissa voidaan tarjota neuvoja ja tukea. Koivurova kirjoittaa nuoren 

sosiaalisesta ja narratiivisesta identiteetistä. Yksilön identiteetti muotoutuu osaltaan itse-

reflektion kautta. Yksilö jäsentelee omaa identiteettiään kerronnan ja tarinallisuuden kei-

noin. Sosiaalisissa tilanteissa muut yksilöt muovaavat nuoren identiteettiä omilla narratii-

veillaan. Täten yhteisön muilla jäsenillä on merkittävä rooli yksilön minäkäsityksen ja iden-

titeetin kehityksessä. (Koivurova, 2010, s. 48–49.) Oppilaiden keskinäiset suhteet vaikutta-

vat siis siihen, millaisia sosiaalisia rooleja nuoret toteuttavat. Edellisessä luvussa käsittelin 

muun muassa koulukiusaamista väkivallan muotona. 

Kiusaaminen on selkeä esimerkki siitä, miten ryhmätyöskentelytaitojen harjoitteluun voi si-

sältyä vaikeuksia. Jos nuorten keskinäiset suhteet eivät ole tasa-arvoiset keskenään, ryh-

mätyöskentelyprosessissa voi ilmetä nuoren sosiaalista ja narratiivista identiteettiä hajotta-

vaa kanssakäymistä. Jari Sinkkonen käsittelee koulukiusaamista teoksessaan Nuoruusikä. 

Kiusaaminen on edelleen yleinen ja vakava ongelma suomalaisessa peruskoulussa. Sink-

konen vertaa kiusaamisen taustalla vallitsevaa ajattelumallia toisen maailmansodan aikai-

seen natsien ideologiaan. Aivan kuten natsit sulkivat juutalaiset ideologiassaan ihmiskun-

nan ulkopuolelle, määrittelee kiusaaja uhrinsa itsensä ja yhteisönsä ulkopuolelle. 
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Kiusaamisessa on kyse uhrin arvon alentamisesta ja poissulkemisesta, uhri halutaan pois 

omasta todellisuudesta. Todellisuudessa yhtenäiseltä vaikuttava ryhmäkään ei kuitenkaan 

ole homogeeninen, vaan jokaisessa yhteisössä yksilöt ovat keskenään toisistaan poik-

keavia. (Sinkkonen, 2010, s. 194–196.) Vaikka kiusaaminen voidaankin nähdä sosiaalisena 

ääri-ilmiönä, selittää kiusaamisen taustalla vallitseva ajatusmaailma, miksi ryhmätyösken-

tely voi olla vaikeaa. Yksi haastateltavista mainitsikin, että opetuksen haasteena on välillä 

ryhmän heterogeenisyys eli nuorten moninaiset taustat ja lähtötasot. Opetuksen suhteutta-

minen koko ryhmälle voi tästä syystä olla hankalaa. Kun ryhmä on heterogeeninen, voi op-

pilaiden välille helposti muodostua erimielisyyksiä ja jopa Sinkkosen kuvailemaa toiseutta-

mista. Erimielisyydet ovat luonnollinen osa elämää ja niiden käsittelyä tuleekin koulussa 

opetella. Tähän nuoret tarvitsevat usein aikuisen ohjausta ja tukea. Kuvataideopettajille 

puolestaan olisi hyvä tarjota materiaalissa tietoa ryhmätehtävien mahdollisuuksista ja mah-

dollisista riskeistä, joita välttää. 

Yksilötehtävät nähtiin myös yksimielisesti tärkeinä. Perusteluina mainittiin muun muassa, 

että yksilötehtäviä tehdessä jokainen oppilas pääsisi ilmaisemaan itselleen henkilökohtai-

sesti tärkeitä asioita taiteen keinoin. Kyseinen haastateltava viittasi vastauksessaan etenkin 

kantaa ottavaan provokatiiviseen taiteeseen. Osa haastateltavista pohti, että ryhmässä ai-

heen käsittely voisi auttaa myös yksilöllistä etenemistä aiheen suhteen. Tämän luvun en-

simmäisen aineisto-otteen sanonut haastateltava mainitsi, että provokatiivisten aiheiden kä-

sittelyssä voitaisiin edetä siinä järjestyksessä, että ensin teetettäisiin keskustelutehtävä 

pienryhmissä, minkä jälkeen siirryttäisiin visuaaliseen tehtävään. Tämän myötä oppilaat 

omaisivat enemmän tietoa aiheesta ja ymmärtäisivät monipuolisemmin eri näkemyksiä ai-

heeseen, jolloin oman teoksen ideoiminen olisi helpompaa. Jälkimmäisessä aineisto-ot-

teessa korostuu taiteen tekemisen henkilökohtaisuus lähtökohtana tekemiseen ja kuvatai-

teen oppien opettelemiseen. Tarja Pääjoki (2012) käsittelee artikkelissaan Revittyjen peh-

molelujen kertomaa: verkkokeskustelua taidekasvatuksesta taiteen tekemiseen sisältyvää 

itseilmaisua ja tähän liittyviä taidekasvatusnäkemyksiä siitä, mistä taiteellinen ilmaisu kum-

puaa. Taidekasvatuksen alalla on pitkään vallinnut näkemys siitä, että taiteen tekemisen 

tulisi mahdollistaa yksilön vapaus ilmaista itseään avoimesti niin, että ulkoisia ilmaisun ra-

joitteita minimoidaan. (Pääjoki, 2012, s. 47.) 

Haastattelemieni kuvataideopettajien vastauksissa tehtävänantoihin liittyen kuvastuu tai-

teen tekemiseen sisältyvän henkilökohtaisuuden merkitys. Vastaukset vastaavat täten suu-

relta osin taidekasvatusnäkemystä, jonka mukaan oppilaan itseilmaisu tulisi mahdollistaa, 

eikä ilmaisulle tulisi kohdistua liian suuria rajoitteita. Vaikka ryhmätehtävät nähtiin yksimie-

lisesti hyvänä vaihtoehtona materiaaliin, niissä nähdään hyötyjen lisäksi riski yksilön ilmai-

sun rajoittumiselle, jos esimerkiksi joku ryhmän oppilaista kokee ryhmän muiden 
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mielipiteiden ja näkemysten olevan ristiriidassa omiensa kanssa. Ryhmässä toimimisen tai-

dot ovat tärkeitä ja niitä tulisi harjoitella myös kuvataideopetuksessa, sillä kuvataiteen ope-

tuksen tavoitteisiin 7.–9.-luokkalaisille kuuluu T5 eli oppilaan ohjaaminen tutkivaan lähesty-

mistapaan itsenäisessä ja yhteistoiminnallisessa työskentelyssä (Opetushallitus, 2014, s. 

426). Lisäksi opetussuunnitelman opettamisen toteuttamisen ohjeistuksissa mainitaan mo-

nipuolisten työtapojen merkitys. Opetuksessa tulee käyttää erilaisia työtapoja suhteutettuna 

oppilaiden ikäkausiin ja erilaisiin oppimistilanteisiin. Jokaisen oppilaan tarpeet tulee huomi-

oida yksilöllisesti. Monipuoliset työtavat auttavat herättämään oppimisen iloa, onnistumisia 

ja oppilaiden luovuutta. Lisäksi oppilaita ohjataan toimimaan erilaisissa rooleissa ja otta-

maan vastuuta sekä omista että yhteisistä tavoitteista. (Opetushallitus, 2014, s. 30.) Erilai-

sia rooleja kokeillessa kasvava nuori voi testata, millaiseksi yksilöksi hän voisi kasvaa (Koi-

vurova, 2010, s. 49). Sekä ryhmässä että yksin työskentely on siis tärkeää. Kuvataideopet-

tajan tulee tarjota oppilaille mahdollisuus kehittää ryhmätyöskentelytaitoja ja itseilmaisun 

toteuttamisen ja omien näkemysten esiin tuomisen taitoa. 

Visuaaliset tehtävät nähtiin odotetusti erityisen tärkeinä, kun taas keskustelutehtävät jakoi-

vat hieman enemmän opettajien mielipiteitä. Haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, että tun-

nilla esiintyvistä provokatiivisista visuaalisista sisällöistä keskustellaan koko ryhmän 

kanssa, jotta vaikeampien aiheiden ymmärtäminen ei jäisi oppilaiden oman tietämyksen 

varaan. Keskustelun ja provokatiivisen asian purkaminen nähtiin tärkeänä silloin, kun ky-

seessä on opettajan näyttämä visuaalinen teos. Kun kyseessä on oppilaan teos, opettajan 

sensitiivisyyden merkitys korostuu, koska teoksen aihe saattaa olla oppilaalle henkilökoh-

tainen, kuten haavoittunutta delfiiniä esittäneessä oppilastyössä, josta kerroin edellisessä 

luvussa. Kun kysyin, miten opettajat suhtautuvat tai ovat suhtautuneet oppilaiden provoka-

tiivisiin teoksiin, he painottivat keskustelun tärkeyttä. Osa opettajista ei kuitenkaan kaivan-

nut opettajan materiaaliin varsinaisia keskustelutehtäviä, vaan painottivat kuvataiteen visu-

aalista ilmaisukeinoa. ”Kyllä siellä keskustellaan, mutta ne ei oo keskustelutehtäviä, vaan 

ne on nimenomaan sitä, että miten kuviksen keinoilla käsitellään sitä aihetta.”. Osa haasta-

teltavista puolestaan näki keskustelutehtävissä mahdollisuuden helpottaa vaikean aiheen 

käsittelyä, sillä vaikea aihe tulisi ensin purettua yhdessä ennen kuin sitä tarvitsisi itsekseen 

pohtia. 

Kuvataiteen opetuksen tavoitteet on jaettu kategorioihin: visuaalinen havaitseminen ja ajat-

telu, kuvallinen tuottaminen, visuaalisen kulttuurin tulkinta ja esteettinen, ekologinen ja eet-

tinen arvottaminen (Opetushallitus, 2014, s. 426–427). Visuaalisen ilmaisun eri keinot pai-

nottuvat myös opetussuunnitelmassa opetuksen tavoitteissa. Esteettisessä, ekologisessa 

ja eettisessä arvottamisessa tavoitteessa T11 ohjataan oppilasta nimenomaan kuvien 

avulla vaikuttamiseen. Visuaalisen kulttuurin tulkinnassa tavoitteessa T7 ohjataan 
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soveltamaan kuvallisia menetelmiä, mutta myös sanallisia ja muita tulkinnan menetelmiä. 

Kuvallisen tuottamisen tavoitteista jokainen painottaa kuvallista tekemistä. Visuaalisen ha-

vaitsemisen tavoitteissa T1 oppilasta ohjataan tarkastelemaan visuaalista kulttuuria ja tai-

detta moniaistisesti ja käyttämään monipuolisesti kuvallisen tuottamisen menetelmiä, ja T3 

innostetaan ilmaisemaan omia havaintoja kuvallisesti erilaisin välinein ja keinoin erilaisissa 

ympäristöissä. (Opetushallitus, 2014, s. 426–427.) Opetussuunnitelman mukaan kuvatai-

teessa suuri osa aiheiden ja opetuskokonaisuuksien käsittelystä tulee siis toteuttaa visuaa-

lisin menetelmin. Tavoitteissa T2, T8 ja T10 ei varsinaisesti mainita visuaalista tekemistä, 

vaan näissä tavoitteissa visuaalisesta kulttuurista keskustelun merkitys korostuu. Tavoit-

teessa T2 oppilasta kannustetaan keskustelemaan omista ja muiden visuaalisista havain-

noista ja perustelemaan omia näkemyksiään. T8 oppilas oppii tarkastelemaan taiteen ja 

visuaalisen kulttuurin merkitystä yhteisölle, yksilölle ja yhteiskunnalle kulttuurisista ja histo-

riallisista näkökulmista. Tavoitteeseen T10 kuuluu kannan ottaminen arvoihin, joita ilmenee 

visuaalisessa kulttuurissa ja taiteessa. (Opetushallitus, 2014, s. 426–427.) Täten myös kes-

kustelun merkitys kuvataideopetuksessa on tuotu esiin opetussuunnitelmassa. Tästä 

syystä luon opettajan materiaaliin visuaalisten tehtävien lisäksi joitakin keskustelutehtäviä, 

mutta painotan visuaalisten tehtävien osuutta. 

Haastateltavat painottivat, että usein yläkouluissa pakollinen kuvataiteen oppimäärä kuuluu 

vain seitsemäsluokkalaisten opetukseen. Aineistossa esiintyy täten toiveita eri tasoisista 

tehtävänannoista. Materiaalia toivottiin sekä seitsemäsluokkalaisille että valinnaisryhmille. 

Tehtävänannoissa tulee erityisesti huomioida oppilaiden ikätaso ja suuret yksilölliset erot 

tieto- ja taitotasoissa. Opetussuunnitelmassa mainitaan opetuksen eriyttäminen. Tämä tar-

koittaa, että opetuksen suunnittelu pohjautuu aina oppilaantuntemukseen, minkä perus-

teella määritellään opetuksen laajuus ja syvyys. Opetuksessa huomioidaan siis aina oppi-

laiden yksilölliset tarpeet ja kehitykselliset erot, joiden mukaan päätetään erilaisten työsken-

telytapojen käytöstä. Eriyttämisen tavoitteena on tukea oppilaiden motivaatiota ja itsetuntoa 

ja turvata oppimisrauhaa. (Opetushallitus, 2014, s. 30.) Materiaalin tehtävien tulisi siis olla 

monella tavalla sovellettavissa eri tarkoituksiin. Luon materiaaliin sekä seitsemäsluokkalai-

sille että valinnaisryhmille sopivia tehtävävaihtoehtoja ja näytettäviä visuaalisia aineistoja. 

Tämän lisäksi jokainen opettaja voi materiaalia käyttäessään arvioida ryhmäkohtaisesti, 

onko materiaali sopivaa ryhmän tasolle. Kokonaisuudessaan opettajien vastauksissa teh-

tävätyyppeihin liittyen korostuikin, että tärkeämpää on tehtävien soveltamismahdollisuus 

omiin tarpeisiin ja opetustyyliin kuin se, että ovatko tehtävät alun perin suunnattu esimer-

kiksi yhdessä vai yksin tehtäviksi. Myös provokatiivisten aiheiden pohjustusmateriaalin mer-

kitystä korostettiin. Kuvataideopettajat kaipaavat siis lisää tietoa ja valmiiksi jäsenneltyä ko-

konaisuutta provokatiivisista visuaalisista aiheista.  
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Opettajat nostivat haastatteluissa esiin myös ilmiöoppimisen ja yhteisötaiteen mahdollisuu-

den aiheen käsittelyssä. Mainitsin ilmiöoppimisen aiemmin edellisessä luvussa seksuaali-

suuden teeman yhteydessä, sillä useampi opettaja näki seksuaalisuuden teemassa oppiai-

neintegraation mahdollisuuksia. 

”[…] meillähän niinku terveystieto-oppiaineessa aika paljon käsitellään näitä samoja juttuja, 

että siinä vois olla semmonen niinkun ilmiöoppimisen paikkakin. Elikkä niinku omien rajojen, 

tämmösen niinku ruumiillisen koskemattomuuden tai öö tota tasa-arvon tai mitähän näitä nyt 

voi olla. Tuli mieleen, et tää seksuaalisuus, et se on semmonen aika hyvä paketti.” 

Opetussuunnitelmassa ilmiöoppimisen tavoitteet on sisällytetty laaja-alaisen osaamisen ta-

voitteisiin (Opetushallitus, n.d.). Tavoitteissa mainitaan, että muuttuva maailma asettaa tar-

peet entistä laaja-alaisemmalle osaamiselle. Opiskelu, työnteko ja ihmisenä kasvaminen 

vaatii nykyään perinteisten oppiaineiden ja ammattien tiedon- ja taidonalojen välistä ym-

märrystä ja osaamista. (Opetushallitus, 2014, s. 20.) 7.–9.-luokkalaisten laaja-alaisen osaa-

misen tavoitteisiin kuuluu ajattelu ja oppimaan oppiminen, kulttuurinen osaaminen / vuoro-

vaikutus ja ilmaisu, itsestä huolehtiminen ja arjen taidot, monilukutaito, tieto- ja viestintätek-

nologian osaaminen, työelämätaidot ja yrittäjyys ja osallistuminen, vaikuttaminen ja kestä-

vän tulevaisuuden rakentaminen. (Opetushallitus, 2014, s. 281–285.) Provokatiivisten visu-

aalisten sisältöjen kontekstissa näen keskeisimpinä näistä tavoitteista monilukutaidon, vai-

kuttamisen ja kestävän tulevaisuuden rakentamisen ja kulttuurisen osaamisen ja vuorovai-

kuttamisen taidot. Opetushallituksen sivuilla kuvaillaan tarkemmin, miten ilmiöoppimista 

voisi käytännön koulutyössä toteuttaa. Kuvataiteen merkitystä korostetaan, sillä kuvataiteen 

opiskelussa opitaan tarkastelemaan ilmiöiden merkityksiä ja vaikutuksia niin omaan maail-

mankuvaan kuin koko muuhun yhteiskuntaan. (Opetushallitus, n.d.) 

Ilmiöoppimisen keinot voisivat siis tukea sekä yksilöllistä työskentelyä että ryhmätyösken-

telyä. Ilmiöoppimisessa tehdään yhteistyötä useamman oppiaineen kesken pitempikestoi-

sissa prosesseissa. Ilmiöoppimisen ei siis kuuluisi toteuttaa vain hetken tapahtumina. Yhtä 

teemaa lähestytään tutkivin ottein hyödyntäen eri oppiaineiden tietoa ja menetelmiä. Tai-

teissa erilaisten tiedon lähestymistapojen yhdistäminen on luontaista. Taiteissa myöskin ei 

etsitä täysin tyhjentävää yhtä vastausta, vaan erilaisia ratkaisuja ja näkökulmia. (Opetus-

hallitus, n.d.) Tämä taiteen luontaisesti moniulotteinen lähestymis- ja ajattelutapa tutkittavaa 

teemaa kohtaan on antoisaa ja tukee laaja-alaisen osaamisen tavoitteita eli kokonaisvaltai-

sen tiedon kehitystä. Monet käsittelemistäni provokatiivisista teemoista on erittäin moniulot-

teisia ja monimutkaisiakin kokonaisuuksia niin yhteiskunnallisina ilmiöinä kuin yksilön elä-

män osina. Tästä syystä ilmiöoppimisen metodit soveltuisivat hyvin provokatiivisten teemo-

jen käsittelyyn. Seksuaalisuuden lisäksi ilmiöoppiminen nähtiin hyvänä keinona muun mu-

assa väkivallan käsittelyyn:  
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”Tota jättää sit kaikki nää väkivaltailmiöt sun muut, totta kai sitte joku tämmönen yhteiskunta-

oppi tai vaikka nyt historiassa on paljon, kun siinä on nää sodat niin. Etenki esimerkiksi doku-

menttivalokuva. Sehän on niinku semmonen, että kuvan tulkinta ja tota sen niinku tämmönen 

yhteiskunnallinen vaikutus. […] Et näin mä niinku ajattelen, että ilmiöoppimisessa sitä vois 

hyödyntää tällasta materiaalia. Ja siinä varmaan nää kaikki tehtävät nää ryhmätehtävät, nää 

kaikki muodot niinku riippuen siitä aiheesta.” 

Vaikka haastateltava alkuun ilmaisee, että väkivaltailmiötä voisi painottaa vähemmän, löy-

tää hän ilmiöoppimisesta mahdollisuuden käsitellä niinkin hankalaa ja provokatiivista il-

miötä. Ilmiöoppimisen vahvuutena on monipuoliset näkökulmat yhteen teemaan, minkä 

myötä esimerkiksi väkivalta on helpompi purkaa osiin niin, että ilmiötä ja sen seurauksia on 

helpompi käsitellä. Yhteiskunnallisen ja historiallisen tiedon yhdistäminen taiteen lähesty-

mistapoihin ja visuaalisen kulttuurin ymmärrykseen syventäisi oppilaiden ymmärrystä väki-

valtailmiöitä kohtaan. Ilmiöoppiminen tarjoaa myös mahdollisuuden tarkastella provokatii-

visten teemojen välisiä yhteyksiä, sillä esimerkiksi yhteiskunnassa esiintyvällä väkivallalla 

on yhteys mielenterveyteen liittyviin teemoihin. 

Yhteisötaide mainittiin aineistossa provokatiivisten teemojen käsittelyn yhteydessä. Kuva-

taidekasvatuksen professorit Timo Jokela, Mirja Hiltunen, Maria Huhmarniemi ja taiteen 

maisteri Virpi Valkonen (2006) käsittelevät yhteisötaidetta verkkojulkaisussa Ympäristö, yh-

teisö & taide. Yhteisötaiteen käsitteellä on laaja merkitys ja sillä viitataan kaikenlaiseen tai-

detoimintaan, jossa kannustetaan jotain ryhmää yhteisölliseen luovaan toimintaan. Yhtei-

sön kokoonpano voi muodostua esimerkiksi koulusta tai laajemmin vaikka kunnan yhtei-

söstä. Taiteellinen toiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja yhteisötaidetta voidaankin harjoittaa 

myös ryhmissä, jotka ovat heterogeenisiä. (Jokela, Hiltunen, Huhmarniemi & Valkonen, 

2006, s. 2.) Mainitsin aiemmin aineiston pohjalta, että yläkoulun kuvataidekasvatuksessa 

vaikeutena on usein oppilasryhmien heterogeenisyys, erilaiset taustat ja lähtötasot. Yhtei-

söllinen taidetoiminta voi lisätä yhteisöllisyyden tunnetta ja helpottaa heterogeenisyyden 

luomia vaikeuksia. Lisäksi yhteisötaiteessa tuodaan usein esiin marginaalisia ryhmiä, jotka 

eivät muutoin ole taiteen maailmassa eniten näkyvillä (Jokela, ym., 2006, s. 2). Pohdin, että 

yläkoulussa yhteisötaideprojekteissa voitaisiin tuoda esiin nimenomaan nuorten omia aja-

tuksia ja mielipiteitä. Yhteisötaidetta toteutetaan usein projektimuotoisesti erilaisten yhteis-

työtahojen kanssa. Projektin loppuhuipennuksena on yleensä tapahtuma tai taiteellinen 

produktio, jossa voidaan yhdistää eri taiteen ilmaisukeinoja (Jokela, ym., 2006, s. 2.) 

”[…] toimisko joku niinku yhteisötaidemeininki, […] ois jotenki ihana osallistaa jotain isompiaki 

yhteisöjä tekee jonku asian eteen. Just tällasessaki tehtävässä niin hyvinkin sellanen instal-

laatio- tai performanssitaide vois olla aika vaikuttava ja sit siihen vois osallistaa vaikka koulun 
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draamaryhmää, ja isompiaki tiekkö produktioita. Musiikki vois tehä musalla siihen sopivat, vä-

hän niinku semmonen oikeestaan esitys.” 

Haastateltavan esimerkissä tulee hyvin esiin oppiaineiden välisen yhteistyön mahdollisuus, 

mitä olisi luontevaa toteuttaa yhteisötaiteen menetelmin.  
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5 Kehittämistuote – kuvataideopettajan materiaali 

 

 

Tutkielmani taiteellinen osio ja kehittämistutkimuksen tuote on kuvataideopettajille suun-

nattu materiaali provokatiivisesta taiteesta ja visuaalisista sisällöistä ja niiden käsittelystä 

yläkoulun kuvataidekasvatuksessa. Käsittelen tässä luvussa materiaalin pedagogisia läh-

tökohtia ja materiaalin konkreettisia osia, jotka olen luonut analyysiluvussa tekemieni ha-

vaintojen pohjalta. Pohdin materiaalia tehdessä erityisesti sen sopivuutta perusopetuksen 

opetussuunnitelmaan ja kuvataidekasvatuksen tutkimusalan teoriaan. Lisäksi pyrin luo-

maan materiaalin, joka olisi linjassa haastatteluaineistossa esiintyvien yleisimpien mielipi-

teiden ja näkökulmien kanssa. Luon materiaalin digitaaliseen muotoon, jotta sitä olisi helppo 

päivittää tulevaisuudessa muuttuvan ja kehittyvän kuvataidekasvatusalan tarpeisiin. Kes-

kustelin materiaalin muodosta haastateltavien kanssa, ja hekin pitivät verkkomateriaalia toi-

mivana ratkaisuna. 

Käytän digitaalisen oppimateriaalin alustana Peda.net-sivustoa. Valitsin alustan monesta 

eri syystä. Harkitsin Peda.net-sivuston lisäksi alustaksi ilmaisia nettisivualustoja, kuten 

Wix.site-sivustoa, jota olin aiemmin käyttänyt ammattiportfolioni luomiseen. Valitsin alus-

taksi kuitenkin Peda.net-sivuston, koska se on suunniteltu nimenomaan kasvatus- ja kou-

lutusalan käyttöön. Tiedän sivuston olevan laajassa käytössä monessa suomalaisessa kou-

lussa ja valmiiksi tuttu useimmille opettajille. Olen itse käyttänyt Peda.net-sivustoa jo lukio-

opintojeni aikana opiskelijana. Sivustoa on kehitetty toimivammaksi ja käyttäjäystävällisem-

mäksi lukioaikani käyttäjäkokemukseeni verrattuna. Arvioin, että alustan käyttömahdollisuu-

det voisivat olla tulevaisuudessa vielä monipuolisemmat. Lisäksi huomasin alustan olevan 

sopiva oppimateriaalin kehittämiseen opponoidessani pro gradu -tutkielman opponenttipa-

rini luomaa oppimateriaalia, joka oli toteutettu Peda.net-sivustolla. Sivustolle voi luoda käyt-

täjätunnukset ilmaiseksi, joten se on jokaisen käytettävissä. Muut ilmaiset nettisivualustat, 

joita tarkastelin, olivat kaupallisempia. Esimerkiksi aiemmin käyttämästäni Wix.site-alus-

tasta on ilmainen versio, mutta laajemmat käyttömahdollisuudet omaava versio on maksul-

linen. Kotisivualustat ovat muutenkin kaupallisempaan käyttöön suunniteltuja. Peda.net tun-

tui tästä syystä kaikin puolin sopivimmalta vaihtoehdolta materiaalin luomiseen. Linkki ma-

teriaalin prototyyppiin ja vaadittava liittymisavain löytyy tutkielman liitteestä 1.  

Alaluvussa 5.1 tarkastelen kuvataideopettajan kasvatuksellisen toiminnan sensitiivisyyttä 

pedagogisena lähtökohtana provokatiivisuuden teemoihin. Sensitiivisyyden ja provokatiivi-

suuden välillä vallitsee ristiriitaisuuksia. Ennen materiaalin luomista on tärkeää ymmärtää 

kuvataideopettajiin kohdistuvia vaatimuksia ja haasteita, jotka vaikuttavat provokatiivisten 
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visuaalisten sisältöjen käsittelyyn. Luvussa 5.2 käsittelen myönteisen provokatiivisuuden 

pedagogiikkaa opettajan materiaalin lähtökohtana. Heijastelen tutkielmani tuloksia materi-

aalia ajatellen taidekasvattajien Guillermo Gomez-Peñan ja Roberto Sifuentesin radikaalin 

pedagogiikan teoriaan. Tuon Gomez-Peñan ja Sifuentesin ajatuksia suomalaisen perus-

opetuksen ja yläkoulun kuvataidetuntien kontekstiin. Aineiston analyysissa ilmeni, että ku-

vataideopettajat tarvitsevat vankan pohja-aineiston tietyistä provokatiivisista aihealueista 

käsitelläkseen niitä opetuksessa. Etenkin erotiikka, uskonto, ääriliikkeet ja rasismi koettiin 

vaikeiksi aiheiksi. Kahdessa viimeisessä alaluvussa esittelen tarkemmin kehittämistuotteen 

rakennetta ja sisältöjä. Käsittelen opettajan materiaalin rakennetta ja provokatiivisten tee-

mojen pohjustusmateriaaleja ja niiden luomisprosessia luvussa 5.3. Luvussa 5.4 kuvailen, 

millaisia tehtävätyyppejä materiaali sisältää ja käsittelen tehtävätyyppejä oppilaiden ikä- ja 

taitotason näkökulmasta. Luvussa 5.5 tarkastelen tutkielmani johtopäätöksiä. 

 

 

5.1 Kuvataideopettajien pedagogiset lähtökohdat 

 

 

Haastattelemani kuvataideopettajat perustelivat kattavasti näkemyksiään provokatiivisuu-

den tematiikasta. He pohjasivat ajatuksensa muun muassa henkilökohtaisiin kasvatusnä-

kemyksiinsä, koulun yleiseen linjaan ja sääntöihin, viralliseen opetussuunnitelmaan, piilo-

opetussuunnitelmaan ja henkilökohtaiseen moraalikäsitykseensä. Myös opettajan auktori-

teettiin liittyvä vastuu, kasvatuksen sensitiivisyys, tunnekasvatus ja moraalikasvatus koros-

tuivat. Vaikeutena kuvataideopettajien toiminnassa ja provokatiivisten aiheiden käsittelyssä 

voidaan nähdä taidemaailman ja koulumaailman poikkeavuus toisistaan moraalikasvatuk-

sen näkökulmasta. Osa haastateltavista kertoi, että koulumaailmassa toistuvasti kuvatuilla 

provokatiivisilla symboleilla oppilaat saattavat pyrkiä provosoimaan opettajaa. ”[…] usein se 

provokatiivisuus liittyy siihen, että kokeillaan ärsyttää opettajaa. Et jotenki, et yritetään 

saada sitä reaktiota. […] ja usein oppilaat yrittää saada sen kiellon.” Koivurovan väitöstut-

kimuksessa ilmeni samankaltaisia odotuksia kuvataideopettajaa kohtaan. Koulu instituu-

tiona sisältää lukuisia sääntöjä ja normeja, jotka muovaavat oppilaiden arkea. Koivurovan 

aineistossa kuvataideopettaja näyttäytyy taiteen ja pedagogiikan asiantuntijana, joka kat-

seellaan määrittää, millainen kuva on hyvä ja millainen on huono. Lisäksi opettaja nähtiin 

auktoriteettina, joka hallitsee oppitunnin kulkua. Oppilaat kohdistavat opettajaan odotuksen 

sopimattoman kuvan kieltäjänä. (Koivurova, 2010, s. 209.) Tämä odotus ilmenee myös tut-

kielmani aineistossa. 
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Kuvataideopettajan sensitiivisyys nousi esiin tärkeänä seikkana aineiston analyysissa. Tar-

koitan sensitiivisyydellä yleisesti kuvataideopettajan herkkyyttä oppilaiden kohtaamisessa 

ja vaikeiden aiheisen käsittelyssä. Olen aiemmin teorialuvussa määritellyt provokatiivisen 

visuaalisen sisällön tarkoittavan tutkielmani kontekstissa visuaalisia teoksia, jotka herättä-

vät voimakkaita tunnereaktiota. Nämä tunnekokemukset koetaan usein negatiivisina. Sen-

sitiivisyyden korostumisen myötä painottuu kuitenkin se, ettei taiteen provokaation tarvitse 

koulun sosiaalisessa tilassa tarkoittaa aina negatiivisiksi miellettyjä tunnekokemuksia. Voi-

makas visuaalinen taidekokemus voi joissain tilanteissa tuntua jopa miellyttävältä, vaikka 

teos olisi myös provokatiivinen. Tämä ei tarkoita, että negatiivisten tunteiden heräämistä 

tarvitsisi vältellä. Mainitsin aiemmin teorialuvussa Lauri Nummenmaan artikkelin pohjalta, 

kuinka kaikki tunteet ovat kehon luonnollisia fysiologisia reaktioita, jotka viestivät yksilölle 

itselleen ja lajitovereille. (Nummenmaa, 2017, s. 35.) Negatiivisiksi mielletyt tunnekokemuk-

set ovat siis yhtä luonnollisia ja tarpeellisia kuin miellyttäviltä tuntuvat tunteet. Yhteiskunnan 

normit ja yleisesti hyväksytyt käyttäytymissäännöt vaikeuttavat kuitenkin voimakkaiden tun-

teiden ilmaisua ja käsittelyä, mikä nostattaa kynnystä myös provokatiivisten visuaalisten 

sisältöjen tarkastelulle. Sensitiivisestä lähestymistavasta voisi olla apua tähän yhteiskunnan 

normien ja tunteiden käsittelyn tärkeyden väliseen ristiriitaan. 

Joskus oppilaat yrittävät saada opettajan kieltämään heitä tekemästä provokatiivista kuvaa, 

eikä provokaation taustalla välttämättä ole muuta motiivia kuin itse provosointi. Kolme haas-

tateltavista kertoo joissain tilanteissa kieltäneensä oppilaita tai oppilasta tekemästä jotain 

teosta haluamassaan muodossa aiheeseen liittyvien arvokysymysten vuoksi. Kyseiset 

haastateltavat toimivat tämänkaltaisissa tilanteissa Koivurovan mainitseman oppilaiden 

odotuksen mukaisesti auktoriteettina, joka kieltää sopimattoman kuvan. Haastateltavat mai-

nitsevat kieltäneensä muun muassa rasismiin, syrjintään tai kiusaamiseen liittyviä kuvia, 

kuten aiemmin mainittuja hakaristejä. Kielto voidaan nähdä sensuurina, mutta kielto on tä-

mänkaltaisissa tilanteissa myös tapa toimia koulun arvojen mukaisesti. Opetussuunnitel-

massa mainitaan koulun toimintakulttuurin kehittämistä ohjaavissa periaatteissa, että min-

käänlaista kiusaamiseen, syrjintään tai rasismiin viittaavaa toimintaa ei hyväksytä, ja tällai-

seen toimintaan puututaan (Opetushallitus, 2014, s. 27). Tämän perusteella kuvataideopet-

tajan sensuuri voidaan nähdä joissain tilanteissa moraalisesti oikeana ja koulun ilmapiiriä 

suojelevana toimintana. Tilanteessa, jossa oppilaan tekemä kuvataideteos sisältää syrjimi-

seen viittaavaa ilmaisua, opettajan kiellon taustalla on pyrkimys ylläpitää koulun turvallista 

ja sensitiivistä ilmapiiriä. Toisaalta kuvataideopettajan on oltava tarkkana sen suhteen, mikä 

on oppilaan motiivi ja ajatus provokatiivisen teoksen taustalla, sillä teoksen provokatiivisuus 

ja viittaus syrjintään ei aina tarkoita, että teos itsessään olisi syrjivä. Mainitsin aiemmin teo-

rialuvussa, kuinka provokatiivisen teoksen viehätysvoimana voi olla katsojan mahdollisuus 
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kokea inhoa ja jopa vihaa teosta kohtaan (Nauha, 2015, s. 17). Lisäksi mainitsin, kuinka 

Marjorie Heinsin mukaan liiallinen sensuuri voi olla lasten ja nuorten kehitykselle haitallista. 

Lapsilta ja nuorilta ei tulisi liiaksi kieltää, koska vaikeiden asioiden käsittely ja tietynlainen 

monimutkaisuus kuuluu kasvuun. Nuorilla tulee olla myös mahdollisuus kohdata ja harjoi-

tella vaikeiden aiheiden käsittelemistä. (Heins, 2007, s. 256.) Esimerkiksi rasismiin ja syr-

jintään viittaavalla teoksella voitaisiin myös kuvata provokatiivisin keinoin syrjiviä käytän-

teitä ja pyrkiä herättämään tällä tavoin katsojissa inhoa tällaisia käytänteitä kohtaan. Toi-

saalta teos voi herättää katsojassa tällaisia tunteita, vaikka teoksen tekijän motiivi olisi alun 

perin ollut päinvastainen eli rasistinen ja syrjivä. Herää kysymys, tarvitseeko teoksen tekijän 

ja katsojan, tässä tapauksessa opettajan ja oppilaan, olla samaa mieltä teokseen heijastu-

vista arvoista, jotta asianmukainen arvokasvatus toteutuisi. 

Kaksi haastateltavista puolestaan sanoo, ettei ole varsinaisesti kieltänyt mitään oppilaste-

osta, mutta vaatii provokatiivisen kuvan kohdalla oppilaan keskustelevan aiheesta. Yksi 

haastateltavista mainitsee, että hän ei ole kieltänyt arvokysymysten kannalta kyseenalais-

takaan teosta. ”[…] sellasia, joissa on jotain rasistisia teemoja tai vastaavia tai tosi niinku 

väkivaltasta tai muuta niin niissä mä kyllä tuon oman mielipiteeni esille. […] En sano, että 

se on väärin se hänen näkemyksensä, mutta tuon tavallaan siihe vähän niinku vastaan.” 

Esimerkissä opettaja ei kiellä, mutta vaatii oppilaalta keskustelua aiheesta ja tuo esiin ikään 

kuin vastineeksi oman näkemyksensä. Edellisen esimerkin opettaja toteuttaa sensitiivistä 

kasvatusta eri tavalla kuin kieltoa käyttäneet opettajat. Hän kohtaa oppilaan sensitiivisellä 

ja asiallisella keskustelulla. Arvioin, että kiellon välttäminen voi kuulua hänen tapaansa olla 

sensitiivinen. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö opettaja puuttuisi kasvatuksellisesti oppilaan te-

okseen sisältyviin arvoristiriitoihin. Keskustelemalla ja oman kantansa esiin tuomalla hän 

varmistaa, että oppilaan näkökulma aiheeseen laajenisi. 

Opettajan toiminnan taustalla voi näkyä Tarja Pääjoen (2012) esiin nostama taidekasvatuk-

sen itseilmaisun diskurssi, joka on yksi vallitsevista näkemyksistä taiteen ja taidekasvatuk-

sen kentällä. Luovan itseilmaisun kehittäjä on yhdysvaltalainen Viktor Lowenfeld, ja dis-

kurssi on alkanut kehittyä jo 1900-luvun alussa. Diskurssin mukaan taiteellinen ilmaisu kum-

puaa taiteen tekijästä itsestään, ja ympäristön rajoituksista vapaan ilmaisuvietin harjoitta-

minen nähdään ihanteellisena. On pohdittu taidekasvattajan toiminnan ja oppilaan luovan 

itseilmaisun vapauden suhdetta. (Pääjoki, 2012, s. 47–48.) Arvioin, että edellisessä aineis-

toesimerkissä voi olla kyse opettajan halusta säilyttää oppilaiden itseilmaisun vapaus ilman 

liiallisia rajoituksia. Toisaalta jokainen haastateltava mainitsee, että oppilaiden työskente-

lyyn sisältyy aina tehtävänannon rajat eli käytännössä kuvataideopettaja asettaa opetuk-

sessa jonkinlaiset raamit oppilaiden itseilmaisulle. 
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Psykodraamaohjaaja ja varhaiskasvattaja Aili Savolainen (2007, s. 163) kuvailee murros-

ikäisen kehitysvaiheen olevan aikaa, jolloin nuori kokeilee elämistä. Nuoren tulee hakea 

omaa tasapainoaan, jolloin aikuisen tuki on tärkeää. Teini-ikä on siirtymävaihe lapsuudesta 

aikuisuuteen, jolloin harjoitellaan vastuun ottamista omasta fyysisestä ja henkisestä hyvin-

voinnista. Kaikki nuoret eivät välttämättä saa aikuisen tukea tarvittavasti perhe-elämästä, 

joten perheen ulkopuolisten aikuisten merkitys on suuri. (Savolainen, 2007, s. 163.) Nuorten 

pyrkimys tehdä provokatiivisia kuvia voi usein liittyä rajojen hakemiseen ja aikuisen ihmisen 

reaktion testaamiseen. Usein nuoret tietävät kyllä itsekin, että esimerkiksi natsisymbolina 

tunnettu hakaristi on monessa yhteydessä epäsovelias kuva-aihe. Symboliin liitetty ideolo-

gia ei usein oppilailla olekaan mielessä, vaan heitä kiinnostaa opettajan reaktio ja tapa aset-

taa rajat nuorille. 

Lastenpsykiatrian erikoislääkärin ja lääketieteen tohtorin Jari Sinkkosen mukaan Aivotutki-

muksissa on selvitetty, että nuorten aivoissa keskushermoston alueet, jotka säätelevät pää-

töksentekoon tarvittavan informaation kulkua ja muodostumista, eivät ole vielä täysin kehit-

tyneet. Nuorilta ei siis voi vaatia kykyä ja osaamista yhtä vastuulliseen päätöksentekoon 

kuin aikuisilta. (Sinkkonen, 2010, s. 53.) Teini-ikäisen kehitysvaiheeseen kuuluu siis luon-

taisesti itsenäisen toiminnan kokeileminen ja aikuisuuteen liittyvien ilmiöiden pohtiminen. 

Toisaalta nuori tarvitsee edelleen aikuisen tukea ja selkeitä rajoja omalle toiminnalleen. 

Koska kaikki oppilaat eivät välttämättä saa tarvitsemaansa aikuisen tukea kotiympäristös-

sään, on opettajien merkitys turvaa tuovina aikuisina ja kasvattajina tärkeä. Koska oppilai-

den kyky harkita päätöksentekoaan ei vielä ole täysin kehittynyt, tarvitsevat he kuvataide-

opettajan ohjausta kohdata ja tulkita provokatiivisia kuva-aiheita. 

Useammassa haastattelussa opettaja painotti vastauksissaan, kuinka provokatiivisia ai-

heita tulisi käsitellä oppilaiden ikätason mukaisesti. Vaikeutena nähtiin muun muassa se, 

miten toteuttaa provokatiivisten visuaalisten sisältöjen ja aiheiden opetusta koko ryhmälle 

sopivalla tavalla. Kuvataideopettaja ei voi täysin kattavasti tietää, mitä oppilaat jo tietävät, 

mikä voi vaikeuttaa opetuksen suunnittelua ja toteuttamista. Mainitsin aiemmin, kuinka esi-

merkiksi erotiikan ja seksuaalisuuden käsitteleminen taiteessa voi olla joidenkin oppilaiden 

näkökulmasta jopa ahdistavaa, jos oppilaalla ei vielä ole riittävästi tietämystä aiheesta. Kä-

sittelin teorialuvussa Tatu Hirvosen esimerkkiä ylisuojelevasta kasvatustilanteesta, jossa 

kokonainen ryhmä oppilaita ei vieraile taidemuseossa, koska yksi oppilaista saattaisi järkyt-

tyä teoksesta, jossa esitetään alastomia nukkeja. Hirvosen mukaan kyseisessä esimerkissä 

lasten ylisuojelusta olisi enemmän haittaa kuin hyötyä. (Hirvonen, 2011, s. 19.) Heijastelen 

tilannetta Nummenmaan teoriaan tunteiden kokemuksesta aivojen toiminnan näkökul-

masta. 
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Tietoiset tunnekokemukset kuuluvat ihmisen kokemusmaailmaan. Tunteet ovat fysiologisia 

reaktioita kehossa eli oman kehon toimintaan liittyvää tietoa, joka kertoo muun muassa yk-

silön tarpeista. Tästä syystä tunteiden tietoa olisi tärkeää kuunnella yksilön hyvinvoinnin 

kannalta. (Nummenmaa, 2017, s. 35–36.) Tunteiden kokeminen kuuluu siis ihmisyyteen, 

minkä vuoksi voimakkaita tunnekokemuksia ei tulisi liiaksi vältellä kasvatuksessa, vaan tun-

teiden kokemista ja käsittelyä tulisi ennemmin harjoitella. Koivurova (2010, s. 56) mainitsee, 

että koulu idealistisena ajatuksena voi parhaimmillaan tarjota nuorelle turvallisen ja viih-

tyisän sosiaalisen ympäristön, jossa nuori voi kasvaa, oppia ja harjoitella maailmanjäsentä-

misen tapoja. Edelliset teoriat tukevat näkemystä provokatiivisen taiteen kohtaamisen ja 

käsittelemisen tärkeydestä kuvataidekasvatuksessa. Voimakkaita tunnereaktioita herättä-

viä visuaalisia materiaaleja olisi hyvä oppia tarkastelemaan jo teini-iän kehitysvaiheessa 

siitä syystä, että nuoret elävät elämänvaihetta, jossa he alkavat tarkastella aikuisuuteen 

liittyviä ilmiöitä. Epämukavampien tunteiden kohtaaminen turvallisessa kouluympäristössä 

voisi olla nuoren kasvun ja kehityksen kannalta suotavaa. Oppilaiden yksilölliset erot vaati-

vat opettajalta kuitenkin harkintaa siitä, millaiset provokatiiviset sisällöt ovat ajankohtaisia 

heidän kohdattavakseen. Pohjaan tätä ajatusta myös psykologi Lev Vygotskyn (1978) lähi-

kehityksen vyöhykkeen teoriaan. Avaan tätä teoriaa ja provokatiivisuuden käsittelyn myön-

teisiä mahdollisuuksia tarkemmin seuraavassa alaluvussa.  

Haastattelemistani kuvataideopettajista neljä kuivaili, kuinka kuvataideopettajan ei kuuluisi 

ikään kuin avata sellaista provokatiivista aihetta, jota ei luokkatilanteessa pystyttäisi käsit-

telemään tarpeeksi kattavasti ja oppilaiden näkökulmasta ymmärrettävästi. Opettajan joh-

tama ja ohjaama keskustelu nähtiin tässä olennaisena. Opettajan vastuulla on varmistaa, 

ettei oppilaille jäisi provokatiivisista kuva-aiheista ahdistunut ja hämmentynyt olo, vaan op-

pilaat käsittäisivät, miksi aihetta ylipäätään käsitellään. Oppilaiden ymmärrys taiteesta ja 

visuaalisesta kulttuurista voi olla yläkoulun alussa alkeellisella tasolla moninaisessa oppi-

lasryhmässä. Esimerkiksi itsetuhoisuus nähtiin riskialttiina aiheena, koska se voisi tietoisuu-

den lisäämisen lisäksi altistaa itsetuhoiselle käytökselle niitä oppilaita, joilla on valmiiksi alt-

tius tällaiselle käytökselle. Tämänkaltainen aihe voi kuitenkin nousta esiin oppilaiden 

omissa teoksissa. 

Kerroin aiemmin luvussa 4.1 aineistoesimerkin oppilaan teoksesta, jossa oli kuvattu delfiini, 

jonka vatsa on auki. Haastateltavan mukaan teoksessa kuvastui itsetuhoisuus, ja hän tiesi 

kyseisen oppilaan joskus viiltelevän itseään. ”Ja sitä silloin käsiteltiin sitten ja sitä kuvaakin 

käsiteltiin ihan kuraattorin kanssa ja huoltajien kanssa. Et joskus tulee näitä, et joutuu ta-

vallaan käyttämään vähän esimerkkinä sitten, et mites sitten näyttäytyy se oppilas, erityi-

sesti se ahdistuneisuus.”  Kysyin, käsiteltiinkö teosta luokassa, ja kiinnittivätkö muut oppi-

laat huomiota siihen. Opettaja kertoi, että tiesi kyseisen oppilaan kokevan kiusaamista, eikä 
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tästä syystä halunnut kohdistaa teokseen ja oppilaaseen suuremmin huomiota. Kyseessä 

on havainnollistava esimerkki siitä, miten kuvataideopettajalta vaaditaan hyvää arviointiky-

kyä oppilastöiden käsittelyssä. Toisaalta rajua teosta ei voi täysin sivuuttaakaan. 

Oppilaiden tehtävänä oli ollut kuvailla hyvinvointi-mok-viikkoon liittyen vaikeampia tunteita. 

Kuvaa oli siis käsitelty luokassa yhteisesti visuaalisten seikkojen osalta. Työ oli hienosti 

toteutettu, joten visuaaliseen näyttävyyteen kohdistettiin huomiota. Opettaja ohjasi keskus-

telua oppilaiden kanssa tietoisesti siihen suuntaan, ettei kuvan tulkinnassa menty tässä ta-

pauksessa ikään kuin liian syvällisiin tulkintoihin, mikä olisi voinut olla vahingollista kuvan 

tehneelle oppilaalle. Yhteisessä keskustelussa oli tärkeää, että oppilaan henkilökohtaisia 

kokemuksia ei aleta sivuamaan, vaikka kuvan ideaan voidaan päätellä liittyvän henkilökoh-

taisia tunteikkaita aiheita. Opettaja mainitsee, että oli tärkeää tulkita kyseistä teosta syvälli-

semmällä tasolla vanhempien ja kuraattorin kanssa. Opetussuunnitelmassa määritellään, 

että opettajien tulee seurata oppilaiden oppimista, työskentelyä ja hyvinvointia. Opettaja 

pyrkii tunnistamaan ennaltaehkäisevästi oppilaiden mahdollisia vaikeuksia. Opettajalla on 

vastuu ohjata vaikeuksia havaitessaan oppilas tuen piiriin, mikä vaatii vuorovaikutusta ja 

yhteistyötä huoltajien ja oppilashuollon kanssa sekä opettajien keskinäistä vuorovaikutusta. 

(Opetushallitus, 2014, s. 34.) Oppilaan avun tarve siis konkretisoitui kuvataidetyön visuaa-

lisessa ilmaisussa. Opettajalla on suuri vastuu luokkahuoneessa oppilastöiden havainnoin-

nissa ja käsittelyssä. On tärkeää, että oppilaat kohdataan sensitiivisesti yksilöinä. Toisaalta 

on myös tärkeää käsitellä rajumpia oppilastöitä yhteisesti jollain tasolla, jotta muut ryhmän 

oppilaat eivät jää yksin tämänkaltaisten teosten kohtaamisessa niin kuin mainitsin aiemmin 

luvussa 4.1 väkivaltaa käsitellessäni. 

 

 

5.2 Provokatiivisuuden pedagogiikka 

 

Opettajan materiaalin kehityksessä huomioin taiteen provokatiivisuuteen ja yläkoulun pe-

dagogiikkaan liittyviä tutkimusteorioita. Luon siis aiempien tutkimusten pohjalta teoriaa pro-

vokatiivisuuden pedagogiikasta. Pohjaan tätä provokatiivisuuden pedagogiikkaa muun mu-

assa Guillermo Gómez-Peñan ja Roberto Sifuentesin teoriaan radikaalista pedagogiikasta, 

Vygotskyn lähikehityksen vyöhykkeeseen, Pääjoen artikkeliin, opetussuunnitelmaan ja Kiis-

kisen teoriaan taiteen tiedon ominaispiirteistä. Sifuentes ja Gómez-Peña ovat radikaalin 

performanssipedagogiikan ammattilaisia ja korostavat radikaalin ja provosoivan pedagogii-

kan myönteisiä puolia. Gómez-Peñan mukaan taiteilijan täytyy opetella kuulemaan muita ja 

opettaa muita kuulemaan, jotta performanssi voisi toimia radikaalin demokratian 
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esitysmuotona. Kyse on Pocha Nostra -metodiikan tausta-ajatuksista. Gómez-Peñan yksi 

pyrkimys on luoda entistä avoimempia ja kokeellisempia opetusmetodeja pedagogisiin pro-

jekteihin. (Gómez-Peña & Sifuentes, s. 3.) Pohdin, voisiko kokeellisempia ja avoimia meto-

deja luoda myös suomalaiseen yläkoulukontekstiin. Gómez-Peña ja Sifuentes käsittelevät 

performanssipedagogiikkaa, mutta näen heidän teoriansa soveltuvan laajemminkin taiteen 

ja visuaalisen kulttuurin käsittelyyn. Yläkoulun sosiaalinen tila voi olla haasteellinen nuorten 

taitotasoerojen ja herkän murrosikävaiheen vuoksi. Luottamus oppilaiden keskinäisissä 

suhteissa ja oppilaiden ja opettajan välillä tulisi olla hyvä, jotta avoimen ja kokeellisen pe-

dagogisen tilan luominen onnistuisi. Gómez-Peña mainitsee opiskelijoidensa olevan sivis-

tyneitä ja hyvin tietoisia sukupuoli- ja rotupolitiikasta. Lisäksi opiskelijat ovat kasvaneet tie-

tokoneiden, interaktiivisen teknologian ja globaalin median aikakaudella. Täten interaktiivi-

suus on heille luontevaa muun muassa pop-kulttuurin ja tosi-tv:n tuntemisen myötä. Opis-

kelijat ovat kohdanneet elämänsä aikana jo extreme-kulttuurin, minkä vuoksi he eivät vält-

tämättä koe radikaaleina, rohkeina ja herkkinä samankaltaisia asioita kuin heitä vanhemmat 

sukupolvet. (Gómez-Peña, 2011, s. 4.) 

Gómez-Peñan kuvauksessa on siis kyseessä yhdysvaltalaisia korkeakouluopiskelijoita, 

jotka ovat täten kasvaneet erilaisessa kulttuurissa ja ovat metodin luomisaikoina erilaisessa 

kasvuvaiheessa ja elämäntilanteessa kuin tutkielmani kohderyhmä, suomalaiset yläkou-

luoppilaat. Arvioin, että suomalaisten yläkoululaisten ja Gómez-Peñan opiskelijoiden aja-

tusmaailmassa voi olla yllättävän paljon yhteistä. Monet suomalaiset nuoret ovat hyvin tie-

toisia globaaleista kulttuurisista ilmiöistä ja aatteista, kuten politiikasta ja yhdenvertaisuu-

desta. Lisäksi monet ovat jo yläkouluaikanaan aktiivisia ja kiinnostuneita kehittämään yh-

teiskuntaa. Myös suomalaiset nuoret ovat kasvaneet globaalin median ja tietotekniikan ai-

kana, joten interaktiivisuus voi olla heille luontevampaa kuin vanhempien sukupolvien edus-

tajille. Edellä mainittujen seikkojen vuoksi nuoret ovat voineet kohdata helpommin provoka-

tiivisia visuaalisia sisältöjä, minkä vuoksi heidän valmiutensa käsitellä provokatiivisia aiheita 

voi olla kehittyneempi. Joka tapauksessa he tarvitsevat näitä valmiuksia. Yksilölliset erot 

tietämyksen ja aktiivisuuden osalta yläkouluoppilaiden välillä voivat olla suuret, mikä on 

haastavaa yläkoulun kuvataideopettajan työn kannalta. Haastattelemani opettajat painotti-

vat oppilasryhmien olevan heterogeenisiä. Mainitsin luvussa 4.1 pukeutumisen ja itseilmai-

sun käsittelyssä, kuinka yksi haastateltavista huomioi paikkakuntien ja koulujen välisiä eroa-

vuuksia. Näitä mahdollisia eroavaisuuksia tulee huomioida myös yleisesti provokatiivisen 

pedagogiikan kannalta. 

Gómez-Peña mainitsee, että vaikka opiskelijat olivat muutoin sivistyneitä, heiltä puuttui si-

toutuneisuutta, johdonmukaisuutta ja eettisyyttä. Opiskelijoiden keskuudessa vallitsi epä-

luottamus yhteiskunnan instituutioita ja rakenteita kohtaan. Vallitseva epäluottamus oli 
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kuitenkin eksistentiaalinen asenne, joka ilmentyi alternatiivisen pop-kulttuurin ja vallanku-

mouksellisuuden ihannointina. Käytännössä kyseessä oli siis ennemmin tyyli, eikä varsinai-

nen arvomaailma. (Gómez-Peña, 2011, s. 4.) Edellinen kuvastaa, miten erilaiset seikat voi-

vat motivoida provokatiivisen taiteen tuottamiseen. Jonkin tietyn tyylin ihannoiminen ja tyylin 

mukaisesti eläminen ovat hyvin erilainen lähtökohta provosoida kuin esimerkiksi pyrkimys 

tuoda jokin konkreettinen epäoikeudenmukainen seikka näkyväksi. On huomioitava, että 

yläkoululaiset ovat vielä nuoria, eikä heidän ajatusmaailmansa ja päätöksentekokykynsä 

ole vielä aikuisen tasolla aivojen kehityksen kannalta (Sinkkonen, 2010, s. 53). Nuorilla ei 

ole vielä vakiintunutta arvopohjaa, vaan he alkavat vasta tietoisemmin rakentaa sellaista. 

Henkilökohtainen arvopohja muokkautuu läpi elämän. Yläkoulussa aletaan käsitellä kuiten-

kin yhteiskunnallisia aiheita ja nuoria kasvatetaan tietoisemmiksi instituutioiden toiminnasta 

ja yhteiskunnan rakenteista, mikä näkyy myös opetussuunnitelman tavoitteissa etenkin 

laaja-alaisen osaamisen tavoitteessa L2 (Opetushallitus, 2014, s. 21). Täten yläkouluiässä 

nuoret alkavat herkemmin tiedostamaan ja luomaan omaa henkilökohtaista arvopohjaansa. 

Provokatiivisen taiteen käsitteleminen voi tukea tätä kehitystä, sillä oppilaiden kanssa voi-

daan käsitellä, miten taide ja sen provokatiivisuus ovat osa yhteiskunnallista suurempaa 

kokonaiskuvaa, ja mikä merkitys taiteella ja visuaalisella kulttuurilla on tässä kokonaisku-

vassa. Provokatiivisuuden käsitteleminen voi tukea erityisesti moraalisen ajattelun kehi-

tystä. Aiheen käsittelyssä tarvitaan aikuisen ammattilaisen tukea, turvaa ja ohjausta, jotta 

nuoret oppivat kiinnittämään huomiota laajempiin konteksteihin. 

Pohjaan provokatiivisuuden pedagogiikkaa myös Lev Vygotskyn teoriaan. Vygotskyn teo-

rian mukaan opeteltavan sisällön tulisi sijoittua oppilaan lähikehityksen vyöhykkeelle. Jos 

oppilas pystyy suoriutumaan tehtävästä itsenäisesti ilman toisen henkilön ohjausta, kysei-

nen tehtävä sijoittuu vaikeusasteeltaan oppilaan todellisen kehitysvyöhykkeen tasolle. Jos 

taas oppilas ei kykene suorittamaan tehtävää itsenäisesti, mutta selviytyy tehtävästä toisen 

henkilön avustuksella, toiminta tapahtuu oppilaan lähikehityksen vyöhykkeellä. Vygotskyn 

mukaan lähikehityksen vyöhykkeellä tapahtuva oppimisprosessi on kehittävämpää yksilön 

oppimisen kannalta ja saattaa tietyssä mielessä vastata paremmin yksilön todellista mielen 

kehitysastetta. (Vygotsky, 1978, s. 85.) Vygotskin teorian mukaan oppilaiden kehityksen 

kannalta olisi hyvä toimia provokatiivisuuden käsittelyssä oppilaiden lähikehityksen vyöhyk-

keellä. Tarja Pääjoki mainitsee artikkelissaan, että lapsilla ja nuorilla tulisi olla mahdollisuus 

tutkia taidekasvatuksessa myös aiheita, joita he eivät entuudestaan ole kokeneet henkilö-

kohtaisella tasolla. Taidekasvattaja luo tämänkaltaisessa oppimistilanteessa tilan ja rajat 

nuorten kokeilemiselle ja tutkimiselle. (Pääjoki, 2012, s. 54.) Oppimisen kannalta ei ole on-

gelma, jos oppilaat eivät heti ymmärrä provokatiivisia visuaalisia sisältöjä, tai eivät kykene 

käsittämään ilmiötä itsenäisesti. Kehityksen kannalta olisi oikeastaan parempi, jos opettaja 
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asettaa oppilaat tilanteeseen, jossa he esimerkiksi ryhmässä pohtimisen ja/tai opettajaläh-

töisen keskustelun kautta oppivat hahmottamaan visuaalisessa kulttuurissa esiintyviä pro-

vokatiivisia sisältöjä. Sosiaalinen ympäristö on tärkeässä roolissa Vygotskin teoriassa. Ku-

vataidekasvatuksen kannalta teoriassa korostuu yhteisöllisen tekemisen merkitys taidekas-

vatuksessa, minkä vuoksi tuon yhteisöllisiä opetusmenetelmiä mukaan opettajan materiaa-

liin. Toimiakseen opetuksessa lähikehityksen vyöhykkeellä, kuvataideopettajan tulee arvi-

oida oppilaiden tieto- ja taitotasoa. Lisäksi opetus tulee suhteuttaa sopivaksi koulun julki-

seen sosiaaliseen tilaan ja kasvatuksen ja opetuksen virallisiin tavoitteisiin ja arvoihin. 

Mainitsin aiemmin sosiaalisen median käsittelyn yhteydessä, että Kiiskisen (2012, s. 115–

116) mukaan taiteen tieto poikkeaa muista tiedon muodoista, mikä voi ilmentyä taidemaail-

man ja muun yhteiskunnan välisenä arvoristiriitana. Aineistossa osa kuvataideopettajista 

kuvaili, kuinka taidemaailman sopivaisuussäännöt poikkeavat kouluympäristön säännöistä. 

”Mä sanon, että tää on kouluun sopimaton, että mä en laita tätä seinälle, mutta annan heiän 

tehä. […] Minä kommentoin aikuisena, että tämä on kouluun sopimaton, mutta taidemaail-

massa ihan sopiva.”  

”Oli hirttoköyttä ja verta siellä täällä ja sitte tota, kun ruumiista vedetään ne jäljet lattiaan niin 

se oli niinkun aika sairaan raju sitten. […] Mä en uskaltanu antaa sen olla siellä, kun siellä kulki 

niitä pieniä lapsia. Niille niin se ois heille varmasti tosi raju juttu yhtäkkiä se siellä. Kukaan ei 

oo heille siellä sitä selittämässä, mikä tämä on ja mihin tämä liittyy.” 

Ensimmäisessä aineisto-otteessa yksi haastateltavista kertoo, miten hän on reagoinut ylä-

koulun oppilaiden tekemiin kuviin, jotka esittävät peniksiä. Jälkimmäisessä kommentissa 

toinen haastateltava kertoo lukiolaisten installaatioteoksesta, joka sijoittui koulun käytävälle. 

Opettaja kertoo, että itse teos oli raju, mutta ongelma oli ennemminkin siinä, ettei se sovel-

tunut ympäristöönsä. Visuaalisen kulttuurin sisältöjä tulee pohtia ikätason mukaisesti. Esi-

merkiksi elokuvien ja televisio-ohjelmien esittämiseen on Suomen laissa määritelty ikärajoi-

tukset lasten ja nuorten suojelemiseksi. Mediasisällön ikäraja määrätään sen mukaan, 

kuinka paljon siinä esitetään lapsille haitallista sisältöä. Lapsille haitalliseksi sisällöksi on 

määritelty muun muassa päihteiden käyttö, seksuaalisuus, väkivalta ja ahdistusta aiheut-

tava sisältö. (Kansallinen audiovisuaalinen instituutti, n.d.) Kuvataideopettajan arvio instal-

laatioteoksen haitallisuudesta oli linjassa Kansallisen audiovisuaalisen instituutin ja Suo-

men lainsäädännön kanssa. Kyseisessä tapauksessa oli melko selkeää, että teos ei sovi 

ympäristöönsä, sillä osa oppilaista, jotka olisivat teoksen nähneet, olivat vielä esikoululaisia 

ja alakoululaisia. Yläkoululaisten kanssa työskenneltäessä tämänkaltaisten teosten koh-

dalla opettajan voi olla vaikeampi tehdä päätöksiä teoksen esille laittamisen suhteen. Ala-

koululaiset elävät selkeämmin lapsen elämysmaailmassa. Teini-ikäiset ovat vielä lapsia, 

mutta teini-ikäisten kulttuuri lähentelee jo aikuistumista ja aikuisuuden kulttuuria. 
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Perusopetuksen opetussuunnitelmassa on määritelty perusopetuksen arvoperusta, jossa 

mainitaan, että opetuksen tulee tukea oppilaan kasvua ihmisyyteen, johon kuuluu pyrkimys 

totuuteen, hyvyyteen, kauneuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Pyrkimyksen ja todellisuuden 

välillä myönnetään kuitenkin olevan suuri jännite. (Opetushallitus, 2014, s. 15.) Todellisuu-

den ja ihmisyyden ideaalin välillä on siis suuri ristiriita. Sivistykseen kuuluukin taito käsitellä 

arvoideaalien ja todellisuuden välisiä ristiriitoja eettisesti ja myötätuntoisesti. Oppilaita tulisi 

kasvattaa rohkeiksi ihmisiksi, jotka uskaltaisivat puolustaa hyvää näistä ristiriidoista huoli-

matta. Laajemmin sivistyksellä tarkoitetaan yhteisön taitoa ratkaista ongelmia empatian, 

eettisen pohdinnan ja tietoon perustuvan harkinnan avulla. (Opetushallitus, 2014, s. 15–

16.) Empatiakyvyn harjoittaminen ja eettinen pohdinta ovat olennaisessa roolissa provoka-

tiivisuuden käsittelyssä ja kuvataideopettajan materiaalissa. Pohdin, millaisia konkreettisia 

välineitä vaikeiden aiheiden ja provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittelyyn voisi luoda 

osaksi materiaalia.  

Gómez-Peña mainitsee, että La Pocha Nostra -pedagogiikan vieminen akateemiseen ym-

päristöön sisälsi suuria ristiriitaisuuksia. Ongelmana oli, miten käsitellä äärimmäistä este-

tiikkaa tarkasti valvotussa ympäristössä, jossa vallitsee konservatiivinen systeemi. La 

Pocha Nostra -ryhmän poliittiseksi tavoitteeksi muodostui pyrkimys tukea pedagogisia pro-

jekteja, joissa yritetään kehittää avoimempia ja kokeellisempia oppimismetodeja. La Pocha 

Nostran pedagogista metodologiaa on kehitetty vaiheittain 1990-luvun puolestavälistä te-

oksen ilmestymisajankohtaan asti eli 2010-luvulle. (Gómez-Peña, 2011, s. 4–5.) La Pocha 

Nostra -metodia on kehitetty Yhdysvalloissa yliopistossa, joten kasvatuksellinen konteksti 

on monelta osin toisenlainen kuin tutkielmassani. Tarve käsitellä radikaalimpia visuaalisia 

sisältöjä on kuitenkin olemassa myös suomalaisessa yläkoulun kuvataidekasvatuksessa 

niin kuin olen aiemmin argumentoinut. Lisäksi yläkoulun sosiaalisen tilan ja yhteiskunnan 

vaatimusten välillä vallitsee samankaltainen ristiriitaisuus kuin La Pocha Nostran äärimmäi-

sen estetiikan ja yhdysvaltalaisen yliopistosysteemin välillä. La Pocha Nostra -pedagogiik-

kaan sisältyi kansainvälisiä projekteja, kuten työpajoja, joita on järjestetty monissa eri 

maissa, ja joihin ovat osallistuneet lukuisat kapinalliset taiteilijat eri puolilta maailmaa 

(Gómez-Peña, 2011, s. 6). La Pocha Nostra -pedagogiikan metodia on siis kehitetty kan-

sainvälisessä kontekstissa, joten sitä voidaan hyvin soveltaa suomalaiseenkin koulutuk-

seen. Kohderyhmän eri ikätaso on huomioitava tarkasti, sillä Gòmez-Peñan ja Sifuentesin 

johtamissa projekteissa yhteistyökumppaneina ja pedagogisena kohderyhmänä on ollut ai-

kuisia taiteilijoita ja opiskelijoita, joille radikaalius ja kapinallisuus yhteiskunnassa ja tai-

teessa on ollut entuudestaan tuttu aihe (Gómez-Peña, 2011, s. 5–6). Oletettavasti heidän 

yhteistyötahonsa ja kohderyhmänsä on jo tottunut visuaalisen kulttuurin provokatiivisiin si-

sältöihin toisin kuin monet alaikäisistä peruskoululaisista.  
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Gómez-Peña ja Sifuentes käsittelevät performanssipedagogiikkaa, joten työpajoihin sisäl-

tyvät tehtävät painottuvat esiintyvän taiteen ja kehollisten moniaististen menetelmien alu-

eelle (Gómez-Peña & Sifuentes, 2011, s. 28). Lisäksi osallistujien muodostama ryhmä on 

ikä-, taito- ja tietotasoltaan hyvin toisenlainen kuin tutkielmani kohderyhmä yläkoululaiset. 

La Pocha Nostra -työpajoihin osallistuneet ovat muodostaneet siinä mielessä homogeeni-

semman ryhmän, että he ovat joko erittäin kiinnostuneita taiteesta, taiteen opiskelijoita tai 

taiteen ammattilaisia. Toisaalta työpajojen osallistujat edustavat muun muassa eri etnisyyk-

siä, kansalaisuuksia, sukupuolia ja sukupolvia, joten ryhmiä ei voida nimittää varsinaisesti 

homogeenisiksi. (Gómez-Peña & Sifuentes, 2011, s. 23–24.) Vaikka Gómez-Peñan ja Si-

fuentesin pedagoginen konteksti ja päämäärä poikkeavat osittain tutkielmani kontekstista 

ja päämääristä, hyödynnän provokatiivisuuden pedagogiikan luomisessa heidän asettami-

aan ohjenuoria radikaalin performanssipedagogiikan työpajoille. Taiteen provokatiivisuus ja 

rajujen visuaalisten sisältöjen käsittely on keskiössä heidänkin pedagogiikassaan, joten hei-

dän teoriansa antaa suuntaviivoja pedagogisen materiaalin kehittämiselle. 

Gómez-Peña ja Sifuentes (2011, s. 11) mainitsevat työpajojen tavoitteissa seuraavien ky-

symysten esiin nostamisen: miksi tehdään sitä mitä tehdään, mitä rajoja halutaan ylittää ja 

miksi, ja mitkä rajat ovat vaikeimpia ylittää. Näen oppilaiden ymmärryksen kehittämisen 

provokatiivisia visuaalisia sisältöjä kohtaan yhtenä rajan ylityksenä, joka on yksi kehitys-

tuotteen keskeisistä tavoitteista. Opettajan materiaalin luomisprosessissa pohdin ja perus-

telen provokatiivisten teemojen pohjustusmateriaaleissa ja tehtävänannoissa, miksi mitäkin 

aihetta käsitellään, ja mitkä ovat tehtävänannon kasvatukselliset ja sisällölliset tavoitteet. 

Edellinen vastaa kysymykseen, miksi tehdään sitä, mitä tehdään. Viimeinen kysymys siitä, 

mitkä rajat ovat vaikeimpia ylittää on kiinnostava materiaalin kehityksen kannalta. Joitakin 

provokatiivisuuden teemoja voi olla vaikea käsitellä yläkoulun oppitunneilla. Tällaisten ai-

heiden kohdalla opettajan materiaalissa tulisi olla tarjolla paljon monipuolista tietoa opetta-

jille ja erilaisia tehtävävaihtoehtoja, jotka soveltuisivat eri ikäisten ja tasoisten oppilaiden 

opetukseen. 

La Pocha Nostra -työpajoissa käsitellään rajuja ja arkaluontoisia visuaalisia materiaaleja, 

joten osallistujat saattavat joskus järkyttyä eli provosoitua. Asiasta tulee keskustella vähin-

tään työpajan ohjaajan ja kyseisen osallistujan kesken, mutta mielellään koko ryhmän 

kanssa, jos se on tilanteessa soveliasta. Osallistujien tulisi puskea itseään tällaisten tilan-

teiden yli, mutta jokaisella tulee olla mahdollisuus myös poistua tilanteesta ilman, että häntä 

tuomitaan. (Gómez-Peña & Sifuentes, 2011, s. 24.) Edellinen on hyvä ohjenuora myös ylä-

koulukontekstiin tilanteisiin, joissa näytetään oppilaille rajumpaa visuaalista materiaalia. 

Oppilaiden mahdolliset tunnereaktiot tulee huomioida lempeällä ja asiallisella opettajaläh-

töisellä keskustelulla. Oppilaille voi myös antaa luvan olla katsomatta tai peittää omat 
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korvat, jos teoksen visuaalinen ilme tai äänimaisema herättää ahdistavia tuntemuksia. 

Opettaja voi myös pehmittää tilannetta ja teoksen provokatiivisuutta kertomalla hieman te-

oksen rajummasta visuaalisuudesta ja taustoista ennen sen näyttämistä. Tämä toki ohjaa 

väistämättä oppilaiden katsetta ja tulkintaa, mutta voi joissain tilanteissa olla tarpeellista. 

Gómez-Peña ja Sifuentes korostavat ryhmän sisäisen luottamuksen tärkeyttä. Osallistujilla 

tulee olla mahdollisuus ilmaista tunteitaan ja ajatuksiaan arkaluontoisiin sisältöihin liittyen. 

Tässä tulee kuitenkin pyrkiä pitämään keskustelu kevyellä tasolla. Lisäksi La Pocha Nostra 

-työpajoissa pyydetään, etteivät osallistujat toisi henkilökohtaisia asioitaan, kuten ongelmi-

aan, liiaksi mukaan työskentelyyn tai keskusteluun. Näillä keinoilla varotaan, ettei taidetoi-

minta ala muistuttaa liikaa terapiaa. (Gómez-Peña & Sifuentes, 2011, s. 27–31.) Edelliset 

seikat ovat tärkeitä huomioita kaikenlaisessa kasvatustoiminnassa. 

Vaikka käsiteltäisiin opetuksessa vaikeampia aiheita ja provokatiivisia visuaalisia sisältöjä, 

tulee varoa, ettei lähestytä liian henkilökohtaista aluetta. Oppilaat ja opettaja saavat tieten-

kin tuoda opetustilanteissa esiin omia kokemuksiaan ja mielipiteitään, mutta on pysyteltävä 

niiden tarkastelussa soveliaalla tasolla. Perusopetuksen opetussuunnitelmassa kuvataide-

oppiaineen tehtävissä vuosiluokilla 7–9 mainitaan, että oppilaita ohjataan tutkimaan sekä 

visuaalisen kulttuurin henkilökohtaisia että yhteiskunnallisia merkityksiä. Myös opetuksen 

tavoitteissa T3, T6 ja T10 on mukana henkilökohtainen näkökulma työskentelyssä. (Ope-

tushallitus, 2014, s. 426–427.) Yläkoulun kuvataideopetuksessa oppilaiden henkilökohtai-

set ajatukset, havainnot ja mielipiteet ja niiden esiin tuominen taiteen keinoin ovat siis toi-

vottavia, eikä niitä kuulu rajoittaa siinä määrin kuin Gómez-Peñan ja Sifuentesin La Pocha 

Nostra -työpajoissa. Jos esimerkiksi oppilas haluaa käsitellä omassa yksilöteoksessaan jo-

tain henkilökohtaista ongelmaansa, on hänellä oltava mahdollisuus siihen tehtävänannon 

asettamissa rajoissa. Se, että joku tuo jonkin vaikeamman henkilökohtaisen aiheen esiin ei 

automaattisesti tarkoita sitä, että aihetta yritettäisiin luokkahuoneessa ratkaista terapiamai-

sin keinoin. Aiheesta voidaan keskustella avoimesti yleisemmällä tasolla ilman, että keski-

tytään liiaksi yhden oppilaan näkökulmaan. 

Ryhmän sisäinen luottamus voi olla problemaattinen seikka. Luottamus tulisi vallita sekä 

oppilaiden kesken että oppilaiden ja opettajan välillä. Koivurova tutkii väitöskirjassaan op-

pilaiden kirjoittamien tarinoiden ja piirtämien kuvien kautta kuvataidetunnin sosiaalista tilaa 

ja vuorovaikutussuhteita. Oppilaiden tehtävänä oli jatkaa kehyskertomusta tarinasta, jossa 

oppilas joko piirtää upean kuvan tai vastenmielisen kuvan. (Koivurova, 2010, s. 78–79.) 

Vierekkäin istuneiden oppilaiden tuotoksissa on monessa tapauksessa samankaltaisia ker-

ronnallisia ja visuaalisia piirteitä. Koivurova analysoi oppilaiden saavan toisiltaan vertaistu-

kea ja toimivan yhdessä, ikään kuin liittolaisina luokan sosiaalisessa tilassa. (Koivurova, 

2010, s. 249.) Kaverien välillä näyttäisi vallitsevan luottamus siitä, että kohtaamme tämän 
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tilanteen yhdessä. Muutoinkin saman ryhmän oppilaiden aineistoissa näkyy runsaasti yhtä-

läisiä piirteitä, mikä kertoo oppilaiden välisten sosiaalisten suhteiden suuresta vaikutuk-

sesta yksilöiden toimintaan. Motivoituminen ja muut oppilaan olemisen tavat muodostuvat 

suhteessa muihin oppilaisiin. (Koivurova, 2010, s. 252.) Koska sosiaaliset suhteet vaikutta-

vat näin suuresti oppilaiden toimintaan kuvataidetunnilla, on oppilaiden väliset suhteet mer-

kittävässä roolissa myös provokatiivisen taiteen käsittelyssä. Hyvän luottamusta herättävän 

ilmapiirin luominen on tärkeää, jotta vaikeita aiheita ja provokatiivisia visuaalisia sisältöjä 

pystyttäisiin rakentavasti tarkastelemaan kuvataidetunnilla. Tämä voi kuitenkin olla vaikeaa 

nuorten ikätason vuoksi, joten pyrin luomaan kehittämistuotteeseen monipuolisesti materi-

aalia ja tehtävänantoja, joista olisi apua opettajille mahdollisimman monen oppilasryhmän 

kanssa. 

Myös kuvataideopettajan roolia käsitellään Koivurovan aineiston oppilastöissä. Osa oppi-

laista käsittelee kirjoituksessaan ja piirtämässään kuvassa pilakuvia, joissa osassa on esi-

tetty pilakuva toisesta oppilaasta ja toisissa pilakuva opettajasta. Yhdessä tarinassa oli tehty 

pilakuva rehtorista. Kuvataideopettajan reaktiot epäsoveliaisiin kuvaesityksiin ovat oppilai-

den tarinoissa moninaisempia ja tunnereaktioltaan rauhallisempia kuin oppilaiden ja rehto-

rin. Kuvataideopettaja suhtautuu tarinoissa pilakuviin ammattitaitoisesti ja kriittisesti ylei-

semmällä tasolla, eikä henkilökohtaisena loukkauksena. (Koivurova, 2010, s. 222–223.) 

Koivurovan aineiston perusteella hänen otantansa oppilasryhmä näyttäisi luottavan kuva-

taideopettajan ammattitaitoon ja moraaliseen toimintaan. Luottamus opettajan ja oppilaiden 

välillä heijastuu aineiston tarinoihin. Näen oppilaiden luottamuksen kuvataideopettajaan tär-

keämpänä provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittelyn kannalta kuin oppilaiden keski-

näisen ilmapiirin. Oppilaiden keskinäisellä ilmapiirillä on merkitystä, mutta nuorten väliset 

konfliktit ovat toisaalta luonnollisia kasvutilanteita, sillä koulussa nuoret vasta opettelevat 

sosiaalista toimintakulttuuria ja aikuistumiseen liittyvää vastuuta. Aikuisen ohjaus rankem-

pien aiheiden kohdalla on tärkeintä, jotta toiminta pysyisi asiallisella ja kehittävällä asteella. 

On tärkeää, että oppilaat voivat luottaa kuvataideopettajan toiminnan olevan tarkoituksel-

lista ja ammattitaitoista. 

 

 

5.3 Kehittämistuotteen tietopaketit 
 

Valitsin käsiteltäviksi provokatiivisiksi aihealueiksi aineiston analyysin perusteella rasismin, 

väkivallan, seksuaalisuuden ja erotiikan, itseilmaisun ja moninaisuuden. Näistä teemoista 

olenkin kirjoittanut tarkempaa analyysia luvussa 4.1, jota hyödynnän kehittämistuotteen 

pohjustusmateriaalien luomisessa. Tässä luvussa esittelen tarkemmin materiaalin info-
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osuuksia eli provokatiivisten aiheiden pohjustusmateriaaleja, joiden tarkoitus on tukea ku-

vataideopettajia provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittelyssä. Mainitsin aiemmin ana-

lyysiluvussa, että kuvataideopettajat voivat itsekin kokea provokatiivisten visuaalisten sisäl-

töjen ja provokatiivisten aiheiden käsittelyn hankalaksi. Tästä syystä sisällytin materiaaliin 

tietoa provokatiivisista aihealueista kuvataideopettajien työn tueksi. Pohjustusmateriaalit on 

siis tarkoitettu opettajille, eikä niinkään oppilaille näytettäväksi. 

Provokatiivisten aiheiden lisäksi lisäsin tietoa siitä, miksi provokatiivisia aiheita tulisi käsi-

tellä nuorten opetuksessa ja kasvatuksessa, ja mitä merkitystä näiden aiheiden sisäistämi-

sellä on nuoren visuaalisen kulttuurin tietämyksen sekä kasvun ja kehityksen kannalta. Ku-

vataideopettajan materiaali sisältää siis tietoa provokatiivisista aihealueista, niiden visuaa-

lisesta käsittelemisestä ja provokatiivisuuden pedagogiikasta. Mainitsin luvussa 4.1, että 

osa haastateltavista koki erotiikan hankalaksi oppilaiden ikätason ja suurten yksilöllisten 

erojen vuoksi. Osalle oppilaista seksuaalisuuden ja erotiikan käsittely voisi olla jo ajankoh-

taista, kun taas osan tietämys ja ymmärrys aiheesta on vielä alkeellisella tasolla. Teemoista 

uskonto, ääriliikkeet ja rasismi puolestaan ovat vakavia yhteiskunnallisia aiheita, jotka he-

rättävät paljon tunteita ja keskustelua, joka on joskus sävyltään hyvin polarisoitunutta. Op-

pilaita tulisi kasvattaa tasapainoisiksi yksilöiksi, jotka kykenevät kohtaamaan ja ratkaise-

maan tulevaisuudessa myös yhteiskunnan vaikeampia ilmiöitä. Vaikeiden aiheiden käsittely 

sensitiivisesti ja ikätasoon sopivalla tavalla on merkittävää. Nämä aiheet voivat olla hankalia 

käsitellä kuitenkin myös aikuisten näkökulmasta, minkä vuoksi opettajille itselleen tulee 

luoda tietopaketteja. Materiaalin rakenne on seuraavanlainen: 

Kuva 1 – Materiaalin rakenne 
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Esittelen provokatiivisuuden teemoista esimerkkeinä erotiikan ja seksuaalisuuden ja väki-

vallan pohjustusmateriaaleja. Valitsin nämä kaksi teemakategoriaa tarkempaan tarkaste-

luun, koska aineiston analyysissa niiden tärkeys korostui. Seksuaalikasvatus kuuluu perus-

koulun opetukseen ja aiheen käsittelyssä nähtiin mahdollisuus ilmiöoppimisen menetelmien 

toteuttamiseen. Väkivalta puolestaan sai provokatiivisuuden teemoista eniten kyllä-vas-

tauksia, kun kysyin, pitäisikö aihetta käsitellä opetuksessa, eikä yhtäkään ei-vastausta. Tut-

kielmani laajuuden vuoksi teen opettajan materiaalin prototyyppiin näiden kahden aihealu-

een tietopaketit ja tehtävänannot valmiiksi. Lisäksi työstän valmiiksi materiaalin johdannon 

ja ohjeistuksen materiaalin käytöstä ja osion 1., jossa esittelen provokatiivisuuden käsitteen 

moninaista merkitystä ja provokatiivisuuden ilmiön yhteiskunnallista ja kasvatuksellista nä-

kökulmaa. Muut opettajan materiaaliin halutut provokatiivisuuden teemat olen sisällyttänyt 

materiaalin rakenteeseen, mutta pitääkseni työmäärän sopivana pro gradu -tutkielman ko-

koiseen työhön, työstän nämä materiaalin osat valmiiksi pro gradu -tutkimusprosessin jäl-

keen. Huomioin pohjustusmateriaalitekstien kirjoituksessa ja visuaalisten materiaalien va-

linnassa analyysiluvussa tekemäni tärkeät havainnot. 

Tietopaketit sisältävät pääosin kirjoituksiani provokatiivisuuden ja provokatiivisten visuaa-

listen teemojen teoriasta, jonka olen luonut tutkielmani teoria- ja analyysiluvun pohjalta. Kir-

joitetun tekstin lisäksi tietopaketteihin kuuluu visuaalisia materiaaleja. Hyödynsin omia tai-

deteoksiani, itse ottamiani valokuvia taidenäyttelyistä ja tekijänoikeusvapaita kuvia, joita et-

sin muun muassa Creative Commons -sivustolta. Osan kuvista olen valinnut ikään kuin 

sivuston kuvitukseksi, mutta osa kuvista on hyödyllisiä myös tehtävänantojen ja aiheesta 

opettamisen kannalta. Kaikkia haluamiani visuaalisia materiaaleja en voinut sisällyttää ma-

teriaaliin tekijänoikeussyistä, joten olen liittänyt materiaaliin lukuisia linkkejä, joiden kautta 

löytyy hyvää tietoa ja havainnollistavia teosesimerkkejä. Seuraavaksi esittelen tarkemmin 

prototyypin kolmea ensimmäistä tietopakettia. 

Koska provokatiivisuuden käsite on monimuotoinen ja voi kuvataidekasvatuksen ammatti-

laisillekin herättää keskenään erilaisia mielikuvia, päätin luoda opettajan materiaaliin en-

simmäisen tietopaketin provokatiivisuuden käsitteestä ja provokatiivisten visuaalisten sisäl-

töjen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Käsittelen termiä nimenomaan kuvataidekasvatuk-

sen näkökulmasta. Tutkielmani teoria- ja analyysiluvun pohjalta loin neljä provokatiivisuu-

den kategoriaa, joiden tarkoituksena on auttaa hahmottamaan, miten provokatiivisuuden 

taustalla voi olla monenlaisia motiiveja. Kategoriat ovat: 

1. Tahallinen provokaatio 

2. Tahaton provokaatio 

3. Puolustava provokaatio 

4. Provokaatio provosoimisen vuoksi 
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Avaan tietopaketissa tarkemmin näiden kategorioiden merkityksiä havainnollistavien esi-

merkkien kautta. Esittelen tietopaketissa samoja teosesimerkkejä kuin tutkielman johdan-

toluvussa. Lisäksi painotan sitä, kuinka osa kategorioista voi joissain tilanteissa olla myös 

päällekkäisiä. Esimerkiksi puolustava provokaatio voi usein olla tahallista provokaatiota. 

Tietopakettiin kuuluu provokatiivisuuden käsitteen määrittelyn lisäksi tietoa aiheen yhteis-

kunnallisesta merkityksestä ja kasvatuksellisista näkökulmista aiheen käsittelyyn. Hyödyn-

sin tietopaketin kirjoittamisessa samoja lähdeteoksia, havaintoja ja pohdintoja kuin tutkiel-

mani teorialuvussa ja analyysiluvussa. Tärkeiksi kasvatuksellisiksi näkökulmiksi nostin ma-

teriaaliin riskien kuulumisen kasvatukseen ja sensitiivisen kasvatuksen. Lisäksi tein tähän 

osioon PowerPoint-diaesityksen taiteen ja visuaalisen kulttuurin provokatiivisuudesta. Dia-

esitystä voi hyödyntää opetuksessa ennen suunnittelemieni tehtävänantojen toteutusta, ja 

opettajat saavat halutessaan muokata sitä omaan käyttöön sopivaksi.  

Kuva 2 – Väkivaltakuvasto 

 

Väkivaltakuvaston tietopakettiin olen sisällyttänyt tietoa väkivaltakuvaston käsittelystä kou-

lun sosiaalisessa tilassa. Perustelen lukijalle tutkielmani teoriapohjan avulla, miksi väkival-

tailmiötä ylipäätään olisi hyvä käsitellä myös kuvataideopetuksessa.  Lisäksi olen kirjoittanut 

väkivallan eri muodoista ja eri tavoista esittää väkivaltaa visuaalisessa kulttuurissa. Avaan 

väkivallan muotojen ja esitystapojen käsitteitä, kuten rakenteellinen ja emotionaalinen vä-

kivalta ja suoranainen ja viitteellinen kuvaus. Näillä termeillä on tärkeä merkitys väkivaltail-

miön käsittelemisessä aiheen monimutkaisuuden ja laajuuden ymmärtämisen kannalta. 
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Väkivaltakuvastonkin käsittelyssä haastateltavat pitivät tärkeänä sitä, miten käsitellä aihetta 

tarpeeksi sensitiivisesti oppilaiden kanssa. Tästä syystä olen kirjoittanut osion väkivaltaku-

vaston käsittelystä nuorten kanssa, jossa tarkastelen huomioita sensitiivisyyteen liittyen. 

Tietoa väkivallan esittämiseen liittyvistä virallisista ohjeistuksista olen löytänyt erityisesti 

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin sivustolta osoitteesta: https://kavi.fi/ikarajat/yleis-

tieto/symbolit/vakivalta/. Sivustolla käsitellään aihetta lapsiin ja nuoriin kohdistuvien haitta-

vaikutusten ja kuvaohjelmien ikärajoitusten näkökulmasta, joten sivuston tiedoista on suuri 

apu sensitiivisen kasvatuksen toteutukseen. Olen tuonut esiin myös käytännönläheisempiä 

esimerkkejä sensitiivisempään tapaan käsitellä väkivaltailmiötä ja väkivaltakuvastoa kasva-

tuksessa. 

Kuva 3 – Seksuaalikasvatus kuvataidekasvatuksessa 

 

Seksuaalisuuden, erotiikan ja alastomuuden osion tietopaketissa käsittelen seksuaalikas-

vatusta kuvataidekasvatuksessa, seksuaalisen kuvaston ja alastomuuden esiintymistä tai-

teessa ja visuaalisessa kulttuurissa ja ilmiöoppimisen mahdollisuuksia aiheen opetuksessa. 

Perustelen tietopaketissa, miksi myös kuvataiteen opetuksen kontekstissa olisi hyvä toteut-

taa seksuaalikasvatusta. Määrittelen tarkemmin, mitä materiaalissa tarkoitetaan seksuaali-

sella, eroottisella ja pornografisella sisällöllä ja alastomuuden kuvauksella. Lisäksi olen kir-

joittanut osion seksualisoinnista ja itsemääräämisoikeudesta. Kyseisessä osiossa tuon 

esiin yhteiskunnan rakenteita, jotka määrittelevät ihmisten tapaa katsoa ja tulkita ihmiske-

hoa seksuaalisessa valossa. Aiheeseen liittyy yhteiskunnan ongelmallisia rakenteita, joten 
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tuon tässä osiossa esiin kriittisen näkökulman. Tämä on tärkeää tietoa tasa-arvon ja yhden-

vertaisuuden toteutumisen näkökulmasta. 

Hyödynsin tietopaketin kirjoittamisessa samoja lähdeaineistoja kuin tutkielmani teoria- ja 

analyysiluvuissa. Lisäksi etsin lisää tietoa muun muassa Nuorten Exit Ry:n sivustolta, Kan-

sallisen audiovisuaalisen instituutin sivustolta, Ylen uutisoinnista ja Amnestyn sivuilta. Pyrin 

käsittelemään aihetta tarpeeksi monipuolisesti. Jokaisella ihmisellä on omanlainen ja uniikki 

seksuaali-identiteetti, joten seksuaalikasvatuksenkin tulisi olla mahdollisimman monipuo-

lista (Maailman terveysjärjestö WHO:n Euroopan aluetoimisto & BZgA, 2010, s. 30–31). 

Huomioin tämän tavoitteen tietopaketin kirjoittamisessa. 

Nostin ilmiöoppimisen tavoitteet keskeiseen osaan aihealueen tietopakettiin, koska ilmiö-

oppimisen näkökulma oli keskeinen myös aineiston analyysissa ja haastattelemieni kuva-

taideopettajien vastauksissa erotiikkaan liittyen. Ilmiöoppimisen osuudessa pohdin käytän-

nönläheisiä seikkoja, joita voisi huomioida aiheen opetuksessa. Lisäksi tarkastelin mahdol-

lisuuksia eri kasvattajien väliseen yhteistyöhön, kuten kuvataiteen ja terveystiedon oppiai-

neintegraation toteuttamiseen. Tuon osiossa esiin myös mahdollisuuden kutsua kouluun 

vierailijaksi seksuaalikasvatuksen ammattilaisen. Lisäsin myös linkin Nuorten Exit Ry:n si-

vustolle (https://nuortenexit.fi/ammattilaisille/), jossa on tarjolla tietoja ja opetusmateriaalia 

kasvatusalan ammattilaisille. 

 

 

5.4 Materiaalin tehtävätyypit 

 

Loin materiaaliin kahdenlaisia tehtävätyyppejä. Tehtävätyypit ovat tutki ja pohdi -tehtävä ja 

visuaalinen tehtävä. Kaikki tehtävänannot ovat sovellettavissa yksin, parin kanssa tai pien-

ryhmissä toteutettaviksi. Aineiston analyysissa selvisi, että haastattelemani kuvataideopet-

tajat olivat melko avoimia kaikenlaisille tehtävänannoille, eikä yksikään tehtävätyyppi saa-

nut yhtäkään suoraa ei-vastausta. Opettajilla oli kuitenkin keskenään erilaisia näkemyksiä 

tehtävätyyppien hyödyllisyydestä ja siitä, millaiset tehtävät hyödyttäisivät heitä itseään eni-

ten. Jotkut eivät kaivanneet erityisemmin keskustelutehtäviä, kun taas toiset ajattelivat nii-

den olevan tärkeitä provokatiivisuuden teemojen käsittelyssä. Visuaalisten tehtävien tär-

keys kuitenkin korostui suhteessa muihin tehtävätyyppeihin. 

Loin osasta materiaalin tehtävänannoista eri tasoiset versiot, koska haastatteluissa osa 

opettajista toivoi provokatiivisuudeltaan eri tasoista tehtävämateriaalia. Esimerkiksi seksu-

aalisuuden, erotiikan ja alastomuuden osiossa tehtävänannoista löytyy 
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seitsemäsluokkalaisten versiot ja valinnaisryhmille suunnatut versiot. Osa materiaalin teh-

tävänannoista sopii puolestaan kaikille yläkoulun luokka-asteille. Näissä tehtävänannoissa 

visuaalinen esimerkkimateriaali ei ole provokatiivisuudeltaan kovinkaan rajua. Provokatiivi-

suus toki määrittyy katsojien reaktioiden mukaan, joten sitä on vaikea arvioida etukäteen. 

Arvioin kuitenkin, että näissä tehtävissä sisältö on sopivaa myös nuoremmille oppilaille. 

Tässä pohdinnassa apunani hyödynsin kirjoittamani tietopaketin huomioita. 

Kuva 4 – Tehtävänanto seitsemäsluokkalaisille 

 

Kuva 5 – Tehtävänanto valinnaisryhmille 
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Tehtävänantoihin olen merkinnyt opettajille erityishuomioita tehtävän toteutukseen liittyen 

kursiivilla kirjoitetuin osioin. Tämän lisäksi olen kirjoittanut jokaiseen tehtävään keskeiset 

tavoitteet omin sanoin. Olen merkinnyt tehtävänantojen alkuun myös Opetussuunnitelman 

kuvataideopetuksen tavoitteet ja sisältöalueet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet 7.–9.-

luokille, jotka sopivat tehtävänantoon. Opetussuunnitelma on siis tärkeässä roolissa mate-

riaalissa. Olen merkinnyt opetussuunnitelman tavoitteet muotoon T2, L3. 

Kuva 6 – Tehtävänannon tavoitteet 

 

Materiaalin sisältö on sovellettavissa monenlaisiin opetustilanteisiin, ja jokainen opettaja voi 

muokata esimerkiksi tehtävänantoja halutessaan opetettavalle ryhmälleen mielestään so-

pivammaksi. Useat materiaalin tehtävänannoista sopivat myös ilmiöoppimisen tavoitteisiin 

ja oppiaineintegraatioon. Esimerkiksi seksuaalisuus, erotiikka ja alastomuus -osion tehtä-

vänannot sopivat oppiaineintegraatioon terveystiedon kanssa. Tämän osion visuaalisissa 

tehtävissä voisi hyvin tehdä yhteistyötä myös äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan kanssa. 

Väkivaltakuvasto-osion tehtävissä puolestaan voisi tehdä yhteistyötä historian opetuksen 

kanssa. Pidin mielessä materiaalia tehdessä myös yhteisötaiteen näkökulman, koska yh-

teisötaiteen menetelmät nousivat esiin aineiston analyysissa. Esimerkiksi provokatiivisuus-

osion visuaalista tehtävää voisi hyödyntää osana yhteisötaideprojektia. 

 

 

5.5 Johtopäätökset 

 

Aineistoni perusteella ilmeni selkeä tarve kuvataideopettajille suunnatuille uusille materiaa-

leille, sillä kuvataideopettajille ei ole tarjolla paljoakaan valmista oppimateriaalia. Lisäksi ai-

neisto vahvisti käsitystä siitä, miten monimutkaista ja vaikeaa provokatiivisen taiteen ja 
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visuaalisten sisältöjen käsittely yläkoulun kuvataidekasvatuksen kontekstissa voi olla. Ai-

heen käsittelemisen tärkeys kuitenkin korostui. Useampi haastateltava kertoi, kuinka ope-

tuksessa tulee välillä vastaan tilanteita, joissa provokatiivisten teemojen ja provokatiivisen 

visuaalisen materiaalin käsittely oppilaiden kanssa on välttämätöntä. Tämänkaltaisia tilan-

teita olen esitellyt etenkin luvussa 4. Tutkimusaiheen yhteiskunnallinen merkittävyys koros-

tuu sekä tutkielmani teorialuvussa että aineistossa, minkä vuoksi olen tuonut näkökulmaa 

esiin kehittämääni materiaaliin. 

Oppilaat tarvitsevat valmiuksia kohdatakseen ja käsitelläkseen voimakkaita tunteita herät-

täviä visuaalisia materiaaleja ja teemoja. Aihe ei kuitenkaan ole vaikea vain oppilaille, vaan 

se voi tuntua hankalalta ja jopa rankalta myös kuvataidekasvatuksen ammattilaisista. Tästä 

syystä kuvataideopettajille suunnatun materiaalin luominen nimenomaan provokatiivisen 

taiteen ja visuaalisen kulttuurin teemasta näyttäytyy tärkeänä. Koska aihe voi olla vaikea 

myös opettajille, tietopakettien luominen provokatiivisuudesta ja provokatiivisista teemoista 

oli avainasemassa materiaalin tekoprosessissa. Opettajat tarvitsevat itse laajemman käsi-

tyksen provokatiivisuudesta, jotta aiheen käsittelyä oppilaiden kanssa voisi toteuttaa eetti-

sesti ja rakentavasti. Osa haastateltavista mainitsi, että välillä voi herätä pelon tunteita esi-

merkiksi kollegoiden ja oppilaiden vanhempien reaktioista, jos käsittelee opetuksessa pro-

vokatiivisempia teemoja. Tiedon tarjoaminen kootusti yhdessä materiaalissa lisää siis opet-

tajienkin turvan ja varmuuden tunnetta. 

Aineistossa ja sen analyysissa korostui, kuinka aiheen käsitteleminen nuorten kanssa tulisi 

toteuttaa sensitiivisesti, mutta myös myönteisen provokatiivisuuden pedagogiikan keinoin. 

Nämä näkökulmat ovat antaneet suuntaviivan opettajan materiaalin tehtävänantojen luomi-

seen. Opetussuunnitelman rooli on tietenkin myös suuressa osassa, jotta materiaalin sisältö 

vastaisi virallisia opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. Tämän päivän kasvatusnäkemykset 

ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat materiaalissa ja sen soveltamismahdollisuuk-

sissa merkittäviä. Nämä näkökulmat nousivat esiin aineiston analyysissa. Vaikka materiaali 

sisältöineen on suunniteltu ja kehitetty erityisesti kuvataideopettajien työn tueksi, voi mate-

riaali olla hyödyllinen laajemminkin yläkouluopetuksen ja -kasvatuksen toteutuksessa. 
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6 Pohdinta 

 

 

Tutkielmani on ollut yhden syklin kehittämistutkimus provokatiivisen taiteen ja visuaalisten 

sisältöjen käsittelystä yläkoulun kuvataideopetuksessa. Vaikka tutkielmani keskiössä on 

käytännönläheinen kuvataideopettajien työ, sisältää tutkielmani paljon poikkitieteellisiä nä-

kökulmia provokatiivisuuden ilmiön monipuolisuuden ja yhteiskunnallisen merkittävyyden 

vuoksi. Tavoitteenani on ollut kehittää kuvataideopettajien työn tueksi uutta tietoa ja mate-

riaalia provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittelyyn yläkouluikäisten nuorten kanssa. 

Olen tehnyt tarvekartoituksen viiden kuvataideopettajan teemahaastattelun avulla. Haastat-

telujen pohjalta olen tehnyt analyysin teemoittelumenetelmällä. Analyysin myötä olen tar-

kastellut, millaista sisältöä kuvataideopettajat haluaisivat opetusmateriaaliin, ja millaisessa 

muodossa materiaali olisi hyvä toteuttaa. Lisäksi olen tutkielmani tulosluvussa määritellyt 

tutkielmani kehittämistuotteelle eli opettajan materiaalin prototyypille pedagogiset lähtökoh-

dat, jotka määrittelevät materiaalin luomisprosessia ja sisältöjä. Tämän jälkeen olen luonut 

itse prototyypin kuvataideopettajan materiaalista Peda.net-sivustolla. Prototyyppiin olen 

tehnyt valmiiksi materiaalin rakenteen, materiaalin käyttöohjeet opettajille ja kolme ensi-

mäistä sisältösivua provokatiivisuuden teemoista. Koska tutkielmani on kehittämistutkimus, 

prototyyppi kuvataideopettajan materiaalista on tutkielmani tulos. Olen tulosluvussa rapor-

toinut, millaisia kehittämistuotteen sisällöt ovat, eli esitellyt materiaalin ensimmäisten sivu-

jen tietopaketteja, visuaalisia sisältöjä ja tehtävänantoja.  

Tutkimusprosessi on edennyt pääosin ongelmitta. Tutkimusaiheen luominen oli minulle 

luontevaa, sillä olen jo aiemmin kandidaatintutkielmassani tutkinut provokatiivisen taiteen 

teemoja. Tällöin tutkin, miten kuvataideopettaja toimii, jos yläkoulun oppilaat tuottavat ku-

vataidetunnilla teoksissaan provokatiivisia visuaalisia sisältöjä. Koska kandidaatintutkiel-

man myötä minulle selvisi, että tämänkaltaiset tilanteet voivat olla kuvataideopettajille erit-

täin hankalia ja lisätä työn kuormittavuutta, halusin jatkaa aiheen käsittelyä pro gradu -tut-

kielmassani. Lisäksi olen jo nuoresta lähtien ollut erityisen kiinnostunut taiteesta, jossa kä-

sitellään ja esitetään rajumpia sisältöjä ja vakavampia aiheita, kuten yhteiskunnallisia epä-

kohtia. Olen myös omaa taidetta tehdessäni luonut usein provokatiivisempaa sisältöä, ja 

minua on kiehtonut, miten eri tavoin ihmiset reagoivat tämänkaltaisiin teoksiin. Muistan 

omilta yläkouluajoilta tilanteita, kun oppilas on tuottanut provosoivaa visuaalista materiaalia, 

ja miten kuvataideopettaja on joutunut pohtimaan tilannetta tarkkaan. Suhtauduin jo nuo-

rena näihin kasvatuksellisiin hetkiin uteliaasti. Tästä syystä aiheen tutkiminen on koko pro-

sessin ajan tuntunut kiinnostavalta ja antoisalta. Vaikka tutkimusaihe on jokseenkin rankka 

ja sivuaa vakavampia yhteiskunnallisia ongelmia, halusin käsitellä aihetta myönteisessä 
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valossa ja kuvataideopetuksen kehittämismahdollisuuksien näkökulmasta. Kehittämistutki-

mus on ollut täten sopiva menetelmä tutkimusaiheeni käsittelyyn, sillä kehittämistutkimuk-

sissa pyritään usein kehittämään konkreettisia apuvälineitä tieteenalalle. Vaikka tutkielman 

keskiössä on kuvataidekasvatuksen pedagogisten mahdollisuuksien hyödyntäminen, on ai-

heen vaikeuskin ollut tärkeässä osassa tutkielmaani, mikä tuo tutkielmaani realistisuutta. 

Materiaalin kehittämisessä on ollut tärkeää huomioida provokatiivisten aihealueiden ja vi-

suaalisten sisältöjen käsittelyyn sisältyvät mahdolliset riskit, jotta materiaalia olisi mahdol-

lista soveltaa käytännön opetustyössä. 

Vaikka tutkimusprosessi on edennyt pääosin ongelmitta, kohtasin joitakin hankaluuksia pro-

sessin aikana. Tutkimusaiheen ja tarkemman rajauksen luominen oli vaivatonta, mutta käy-

tännön toteutuksessa jouduin myös itsestä riippumattomista syistä hidastamaan työproses-

sia. Haastateltavien saaminen oli osittain vaikeaa. Lähestyin yläkoulussa työkennelleitä ja 

työskenteleviä kuvataideopettajia sähköpostitse. Joiltakuilta opettajista sain vastauksen 

melko pian, osa puolestaan ehti vastata työkiireidensä vuoksi joitakin viikkoja myöhemmin. 

Minun ei lopulta tarvinnut lähettää kovinkaan montaa haastattelukutsua, sillä suurin osa 

vastanneista oli halukkaita osallistumaan tutkielmaani. Vain yksi kieltäytyi kohteliaasti tut-

kielmaan osallistumisesta, ja yhdeltä en saanut vastausta sähköpostiin. Opettajien aktiivi-

suus ei siis tuottanut vaikeuksia tutkimusprosessiini, vaan covid-19-epidemian myötä syn-

tyneet ongelmat. Tutkimusprosessini oli keväällä 2020 siinä vaiheessa, että haastattelujen 

sopiminen ja toteuttaminen olisi ollut ajankohtaista. Koska covid-19 aiheutti tuona keväänä 

opettajille runsaasti lisätyötä ja suurta stressiä etäopetukseen siirtymisen vuoksi, en halun-

nut lähestyä opettajia tuona ajankohtana. Arvioin, että suurin osa opettajista ei ehtisi tai 

haluaisi osallistua tutkielmani haastatteluun kyseisenä ajankohtana ymmärrettävistä syistä. 

Asiaa pohdittiin myös yhdessä pro gradu -seminaareissa, ja ohjaajani ja kollegani olivat 

kanssani samaa mieltä. 

Haastattelujen sopimista täytyi siis siirtää vuoden 2020 syksyyn. Sain haastattelut toteutet-

tua syyslukukauden 2020 aikana. Käytin aikaa haastatteluprosessiin enemmän kuin olin 

alun perin suunnitellut, sillä covid-19-epidemian lisäksi minun täytyi odottaa opettajien vas-

tauksia sähköposteihini, mikä vei hieman enemmän aikaa kuin olin odottanut. Haastattelut 

onnistuivat kuitenkin erittäin hyvin, ja jokaisella osallistujalla oli mielenkiintoisia näkemyksiä 

ja havaintoja aiheeseen liittyen. Haastattelutilanteet olivat yksi tutkielmani opettavaisimpia 

osuuksia, sillä sain keskustella tutkimusaiheesta kattavasti työelämässä toimivien kuvatai-

deopettajien kanssa. Antoisaa oli erityisesti se, että haastateltavilla oli jonkin verran eriäviä-

kin mielipiteitä ja perusteluja mielipiteilleen. Lisäksi haastateltavien työskentely eri puolilla 

Suomea ja eri kokoisilla paikkakunnilla laajensi ymmärrystäni provokatiivisten aiheiden ja 

visuaalisten sisältöjen käsittelystä yläkoulussa. Oli hyvä päätös suorittaa aineistonkeruu 
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yksilöhaastatteluilla, sillä haastatteluiden aikana ehdimme syventyä aiheeseen kattavasti. 

Lisäksi ehdin saada laajemman käsityksen jokaisen haastateltavan työnkuvasta ja arjesta 

kuin olisi todennäköisesti ryhmähaastattelussa ollut mahdollista. Koin itseäni huomattavasti 

kokeneempien kuvataideopettajien tapaamisen ja heidän kanssaan keskustelun hyvin opet-

tavaisena ja hyödyllisenä tulevaisuuden työnkuvani kannalta. Ehdimme keskustella muis-

takin kuvataideopettajan työelämään liittyvistä aiheista kuin haastattelukysymyksistä, joten 

käytännön työ kouluympäristössä tuli haastattelutilanteissa lähemmäksi tutkimusproses-

siani. 

Olen oppinut tutkimusprosessin myötä paljon niin provokatiivisuudesta visuaalisessa kult-

tuurissa, yläkouluympäristössä työskentelystä kuin taideperustaisen kehittämistutkimuksen 

tekemisestä. Erityisen tärkeänä ja kehittävänä koen havainnot rankempien aiheiden käsit-

telyn vaatimasta sensitiivisestä kasvatuksesta ja sen suhteesta myönteisen provokatiivisuu-

den pedagogiikkaan ja riskien merkitykseen kasvatuksessa. Tutkimusprosessin myötä olen 

perehtynyt laajasti provokatiivisuuden ilmiöön visuaalisessa kulttuurissa, kuvataidekasva-

tuksessa ja laajemmissa yhteiskunnallisissa konteksteissa. Ymmärrykseni provokatiivisuu-

den ilmiöstä ja provokatiivisten visuaalisten sisältöjen merkityksestä on laajentunut huomat-

tavasti. Vaikka tietomäärä ja ymmärrykseni aiheesta on laajentunut, on tutkimusprosessi 

herättänyt myös lukuisia uusia kysymyksiä aiheeseen liittyen. Lisäksi opettajan materiaalin 

prototyyppiä tehdessäni minulle konkretisoitui, miten vaikeaa on luoda tarpeeksi sensitii-

vistä materiaalia provokatiivisuuden teemoista ja visuaalisista sisällöistä. Etenkin prototyy-

pin tehtävänantojen luominen tuntui välillä vaikealta, vaikka olin kartuttanut aiheesta laa-

jempaa tietopohjaa luomisprosessin tueksi. Yläkouluikäisille nuorille sopivan visuaalisen 

esimerkkimateriaalin löytäminen oli välillä työlästä. Osan visuaalisista materiaaleista olen-

kin tästä syystä tehnyt itse. Tehtävänantoja suunnitellessa mieleeni heräsi välillä epävar-

muus ja kysymys siitä, voiko nuorille näyttää tällaista sisältöä, tai ovatko nuoret valmiita 

tämän aiheen käsittelyyn. Näitä seikkoja on vaikea arvioida etukäteen, kun ei ole tiedossa 

tiettyä jo tuttua oppilasryhmää, jolle materiaali olisi suunniteltu. Aineiston analyysissakin 

korostui provokatiivisuudeltaan eri tasoisten tehtävänantojen tärkeys. Uskalsin sisällyttää 

valinnaisryhmien versioihin provokatiivisempaa materiaalia, koska olin luonut tehtävänan-

nosta jo pehmeämmän version seitsemäsluokkalaisille. Tarvittaessa kuvataideopettajat voi-

sivat hyödyntää seitsemäsluokkalaisten versioita myös valinnaisryhmien opetuksessa, jos 

opettaja arvioi, että valinnaisryhmän oppilaat eivät vielä ole valmiita provokatiivisemman 

version käsittelyyn.  

Pohdin, miten tutkimusaihettani voisi tulevaisuudessa jatkokehittää. Toteutin tutkielmani yh-

den kehittämissyklin mukaisesti, jotta työmäärä olisi sopiva pro gradu -tutkielman kokoiseen 

työhön. Seuraava askel olisi jatkaa aiheen käsittelyä kahden kehittämissyklin tutkimuksella. 
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Jos toteuttaisin tutkielmani kahden kehittämissyklin mukaisesti, prototyypin luomisen jäl-

keen esittelisin valmiin prototyypin kuvataideopettajille ja keräisin heiltä palautetta tuotteen 

jatkokehittelyä varten. Kehittämistutkimuksen tavoitteena on luoda hyötyä mahdollisimman 

laajalle käyttäjäkunnalle, minkä vuoksi tiimipohjainen työskentely voisi olla toimiva toimin-

tatapa. Yhteisöllinen kehittäminen voi olla vaikeaa, mutta se on myöskin tärkeää. (Aksela & 

Pernaa, 2013, s. 194–195.) Opettajan ammatti on jatkuvassa muutoksessa ja nykyään esi-

merkiksi ilmiöoppimisen tavoitteet vaativat aineenopettajilta yhteistyötaitoja. Koska ope-

tusta on tarkoitus pystyä toteuttamaan yhteistyössä muiden opettajien kanssa, on loogista 

myöskin kehittää opetusta tekemällä yhteistyötä kollegoiden kanssa. Tutkielmani aineiston-

keruumenetelmä eli haastattelutilanteet ovat jo olleet yhteistyötä tulevien kollegoideni 

kanssa. Itse materiaalin luominen on kuitenkin ollut oma henkilökohtainen työprosessini, 

tutkielmani taidekasvatuksellinen tuote. Olen siis kehittänyt yhteistyötaitojani tutkimuspro-

sessin aikana, mutta jatkossa yhteisöllisen kehittämistyön osuutta voisi lisätä. Tulevaisuu-

dessa voisin kahden syklin kehittämistutkimustyöllä kehittää entisestään tiimityöskentely-

taitojani sekä lisätä tiimityöskentelyn merkitystä kuvataidekasvatuksen tutkimuskentällä. 

Kahden kehittämissyklin tutkimuksessa tekisin valmiin prototyypin materiaalista ja keräisin 

palautetta materiaalista kollegoilta. Palautteen avulla voisin jatkokehitellä materiaalia laa-

jemman yleisön tarpeisiin sopivaksi. Vertaisarvioinnin voisi toteuttaa esimerkiksi keskuste-

lemalla kuvataideopettajista koostuvan asiantuntijatiimin kanssa ryhmähaastattelutilan-

teessa. 

Palautteen keräämisen lisäksi provokatiivisen visuaalisen sisällön käsittelyn tueksi olisi 

hyvä tuoda aihe osaksi opetusalan virallisia ohjeistuksia. Kysyin haastatteluissa kuvataide-

opettajilta, kuuluisiko heidän mielestään provokatiivisten visuaalisten aiheiden käsittely si-

sällyttää virallisemman tason opetuslinjauksiin, kuten opetussuunnitelmaan tai opetushalli-

tuksen ohjeistuksiin ja julkaisuihin. Osa haastateltavista oli sitä mieltä, että aiheen käsittelyn 

pystyy perustelemaan tälläkin hetkellä Opetussuunnitelman sisällöillä, joten tämä ei olisi 

välttämätöntä. Osa puolestaan vastasi, että selkeämpi linjaus ja ohjeistus aiheesta toisi li-

sää varmuutta omaan työhön. Tämä helpottaisi kyseisten haastateltavien mukaan erityi-

sesti tilanteissa, joissa opettaja mahdollisesti saa kritiikkiä provokatiivisten aiheiden ja visu-

aalisten sisältöjen käsittelystä. Olen esitellyt monia tapauksia, joissa oppilaiden teokset ovat 

kiinnittäneet koulun ulkopuolisten huomion ja herättäneet kritiikkiä ja kiivastakin vastakkain-

asettelua sisältävää keskustelua mediassa. Kritiikkiä on kohdistunut sekä taidekasvattajaan 

että oppilaisiin. Useampi haastateltava mainitsi, että he pohtivat ja jopa pelkäävät välillä 

työssään kollegoiden ja vanhempien reaktioita provokatiivisempien aiheiden käsittelyyn. 

Koska provokatiivinen visuaalinen sisältö on vahvasti läsnä visuaalisessa kulttuurissa, olisi 

tärkeää ylläpitää avointa keskustelukulttuuria aiheesta. Olen tutkielmallani pyrkinyt 
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kuvataideopetuksen kehittämisen lisäksi normalisoimaan provokatiivisten aiheiden ja visu-

aalisten sisältöjen käsittelyä kasvatuksessa. 

Pohdin, tulisiko provokatiivisia visuaalisia sisältöjä käsitellä jatkossa entistä enemmän yh-

teisöllisesti, ja lisäisikö yhteisöllinen lähestymistapa aiheen ymmärrystä. Provokatiivisia ai-

heita voi käsitellä yhteisesti yläkoulun kuvataidetunneilla, mutta yhteisöllistä lähestymista-

paa voisi laajentaa myös koulun ulkopuolisten tahojen kanssa tehtävään yhteistyöhön esi-

merkiksi projektimuotoisessa työskentelyssä. Koska tutkimusaiheeni on hyvin poikkitieteel-

linen, kasvatusalan ammattilaisten lisäksi yhteisöllisessä menetelmässä voisi olla mukana 

myös muiden tieteenalojen asiantuntijoita. Yhteisöllisessä lähestymistavassa olisi tärkeää 

luoda turvallinen ilmapiiri avoimelle keskustelulle. Jos opettajat, oppilaat ja muut yhteistyö-

kumppanit uskaltaisivat ilmaista rehellisesti näkemyksiään aiheesta, voisivat erilaiset näkö-

kulmat avartaa osallistujien ymmärrystä niin provokatiivista taidetta kohtaan kuin toistensa 

ajatuksia ja näkökulmia kohtaan. Tällöin provokatiivisen taiteen kohtaaminen ja käsittelemi-

nen olisi jatkossa helpompaa. Vaikeutena voi kuitenkin ilmetä se, etteivät kaikki välttämättä 

uskalla tai halua olla oppimistilanteessa avoimia ja rehellisiä ajatuksistaan ja havainnois-

taan. Tämänkaltaiset vaikeudet tulee huomioida tarkkaan aiheesta tehtävissä jatkotutki-

muksissa. 

Tutkimusaihetta olisi tärkeää käsitellä jatkossa entistä laajemmin, sillä provokatiivinen taide 

ja visuaaliset sisällöt ovat osa erityisesti kuvataideopettajien arkea, mutta myös ylipäätään 

ihmisten arkiympäristöä. Aiheen tarkastelu kuvataidekasvatuksen tutkimuskentällä etenkin 

käytännön kasvatus- ja opetustyön näkökulmasta voisi kehittää kuvataidekasvatuksen alaa 

merkittävästi. Yhteistyön tekeminen kouluissa toimivien kuvataideopettajien kanssa on ollut 

antoisaa ja opettavaista omassa tutkimusprosessissani. Käytännön opetustyössä toimivien 

kanssa tehtävä yhteistyö olisi varmasti tärkeää myös aiheesta tehtävissä jatkotutkimuk-

sissa. Vaikka aihe on vaikea, korostui tutkielmassani myös myönteiset näkökulmat provo-

katiivisuuden pedagogiikkaan. Tällaisia ihmisen pystyvyyttä ja oppimiskykyä painottavia pe-

dagogisia näkökulmia voitaisiin jatkokehittää tulevissa provokatiivisuuden tematiikkaa kä-

sittelevissä tutkimuksissa. 
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Liitteet 

 

 

Liite 1 – Kuvataideopettajan materiaali 

 

Materiaalin käyttöoikeudet on merkitty Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 

International -lisenssillä (CC BY-NC 4.0).  

Linkki tutkielmani kehittämistuotteeseen: https://peda.net/p/misippol/provokatiivinen-taide-

ylakoulussa-tyoni2  

Liittymisavain: provokaatio  

https://peda.net/p/misippol/provokatiivinen-taide-ylakoulussa-tyoni2
https://peda.net/p/misippol/provokatiivinen-taide-ylakoulussa-tyoni2
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Liite 2 – Haastattelun alustus ja kysymykset 

 

Pro gradu -tutkielmani aiheena on provokatiivisen taiteen ja visuaalisten sisältöjen käsittely 

yläkoulun kuvataideopetuksessa. Olen tutkinut aiemmin kandidaatintutkielmassani, miten 

kuvataideopettaja toimii, jos oppilaat tuottavat provokatiivisia visuaalisia sisältöjä tehtävis-

sään. Tutkielmassa selvisi, että kuvataideopettaja kokee välillä hankalia tilanteita tämänkal-

taisiin teoksiin liittyen. Kuvataideopettajille ei ole tarkkoja ohjeistuksia siitä, miten provoka-

tiivisiin teoksiin tulisi suhtautua, ja miten tulisi toimia tilanteissa, joissa oppilaat tuottavat 

provokatiivisia visuaalisia sisältöjä. Lisäksi jokainen provokatiivinen teos vaatii omanlaisen 

suhtautumistavan, koska provokatiivisuutta määrittelevät muun muassa teoksen konteksti, 

ympäristö, johon se on asetettu ja luokkahuoneen sosiaalinen tila. Provokatiivisiin teoksiin 

reagoiminen vaatii siis kuvataideopettajalta paljon harkintakykyä, mikä voi olla joissain ta-

pauksissa jopa uuvuttavaa ja haitata työhyvinvointia. Pro gradu -tutkielmani tutkimusmene-

telmänä on kehittämistutkimus, sillä tavoitteenani on kehittää kuvataideopettajille suunnattu 

materiaali provokatiivisen taiteen käsittelystä yläkoulukontekstissa. Lisäksi sovellan tutkiel-

massani taideperustaista tutkimusmenetelmää. Materiaalin tarkoitus olisi olla yksi työkalu 

kuvataideopettajan työssä ja tukea täten kuvataideopettajien työtä.  

 

1) Millainen sisältö mielestäsi voisi olla provokatiivista / vaikeasti käsiteltävää yläkou-

lun kuvataidetunneilla? 

2) Tuottavatko oppilaasi provokatiivista taidetta? Millaista? Kuinka usein? 

3) Millaisista oppilastöistä itse provosoidut? Oletko kieltänyt joitain aiheita / teoksia? 

4) Millaisia mahdollisia haasteita liittyy provokatiivisiin teoksiin yläkoulussa? 

5) Miten olet itse käsitellyt oppitunneilla ilmeneviä vaikeita kuva-aiheita? 

6) Oletko saanut tukea tämänkaltaisissa tilanteissa? Millaista? Keneltä? 

7) Millaista tukea haluaisit aiheen käsittelyyn? 

a) Tarkempia virallisia ohjeistuksia / infoa aiheesta (OPS:n ja taidekasvatuksen 

teorian pohjalta) 

b) Valmiita tehtävänantoja aiheesta 7–9 lk. oppitunneille 

c) Muu, mitä? 

8) Millaisia tehtävänantoja haluaisit oppaaseen? 
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a) Keskustelutehtäviä 

b) Visuaalisia tehtäviä 

c) Yksilötehtäviä 

d) Ryhmätehtäviä 

e) Muu, mitä? 

9) Mitä provokatiivisia aihealueita oppaassa tulisi erityisesti käsitellä? 

a) Väkivalta (henkinen / fyysinen) 

b) Uskonto 

c) politiikka 

d) Ääriliikkeet 

e) Itsetuhoisuus 

f) Pelot 

g) Mielenterveys 

h) Päihteet 

i) Erotiikka 

j) Rasismi 

k) Muu, mitä? 

10)  Muita kommentteja? 
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Liite 3 

 

Suostumus tutkielmaan 

 

Pyydän suostumustasi osallistua pro gradu -tutkielmaani. 

 

Tutkija   Tutkielman ohjaaja 

Mira Sippola   Mirja Hiltunen 

TTK, Lapin yliopisto  Kuvataidekasvatuksen professori 

misippol(at)ulapland.fi  Kuvataidekasvatus 

0503635223   etunimi.sukunimi(at)ulapland.fi 

 

Kyseessä on Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen pro gradu -tutkielma. Tutkielman ai-

heena on provokatiivisten visuaalisten sisältöjen käsittely yläkoulun kuvataideopetuksessa. 

Käytän kehittämistutkimusmenetelmää eli tavoitteena on kehittää aiheesta kuvataideopet-

tajille suunnattu materiaali opetuksen tueksi. Kerään aineiston yläkoulussa työskentelevien 

kuvataideopettajien yksilöhaastatteluista. Kyseessä on avoin teemahaastattelu, ja kaikille 

opettajille esitetään samat kysymykset. Kartoitan aineistonkeruussa kuvataideopettajien 

näkemyksiä taiteen provokatiivisuudesta, ja millaista materiaalia kuvataideopettajat haluai-

sivat provokatiivisen taiteen käsittelystä. Kehittelen aineiston analyysin pohjalta kuvataide-

opettajille suunnatun materiaalin. Takaan anonymiteettisi tutkielmassani. Tutkielmani jul-

kaistavassa materiaalissa kaikki tunnistustiedot on häivytetty.  

Osallistun tutkimukseesi: Olen lukenut yllä olevan tiedon ja saanut vastauksen kaikkiin 

täydentäviin kysymyksiini. Annan suostumukseni käyttää haastatteluaineistoani tutkimuk-

sessasi. 

 

   

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

   

Paikkakunta ja päivämäärä 


