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Onko fenomenologia myös kehityspsykologiaa?

KT Veli-Matti Ulvinen
Oulun yliopisto

Syrjäytymisen ja hyvinvoinnin kokemuksen tutkimuksesta

Esitys  pohjautuu  fenomenologisen  sosiologian  avaamaan 
näkökulmaan syrjäytymisen ja hyvinvoinnin luonteesta. Lähtökohta on 
subjektiivisen  tietoisuuden  kokemuksellisessa  rakentumisessa,  jota 
intentionaalisuus  sävyttää  ja  jäsentää  suhteessa  elämismaailmaan. 
Sosiaalisen  maailman  intersubjektiivisuus  ja  sosiaalisen  toiminnan 
historian  kautta  objektivoituneet  merkitysrakenteet  lopulta  nostavat 
esiin  kysymyksen  syrjäytymisen  ja  hyvinvoinnin  mielestä, 
merkityksestä  sosiaalisessa  toiminnassa  –  tai  niiden 
merkityksettömyydestä. Äärimmilleen vietynä esimerkiksi syrjäytymistä 
voitaisiin  kuvata  Ei-kokemukseksi,  jolla  ei  ole  vastaavuutta 
sosiaalisessa  maailmassa.  Tällainen  kokemus  ei  ole  jaettavissa 
yhteisötasolla,  sosiaalisessa  toiminnassa.  Tällaisen  kokemuksen 
sävyttämä toiminnan mieli  määrittyy vain subjektiivisen mielen oman 
tietoisuuden  ja  toiminnan  rakentumisen  kautta.  Näin  ollen  myös 
tällaisen  kokemuksen  jäsentämä  yksilöllinen  valinta  ja  vastuu 
jäsentyvät  vain  subjektin  oman  toiminnan  merkitysten  kautta,  eli 
palautuu  itseensä.  Vastaavasti,  äärimmilleen  vietynä  hyvinvointia 
voidaan  peilata  syrjäytymiselle  vastakkaisten  määritelmien  kautta. 
Esitys  päättyy  pohtimaan,  mitä  erilaisia  mahdollisuuksia  nämä 
lähtökohdat avaavat kokemuksen tutkimuksen kannalta.

KT Jani Koskela 
Oulun yliopisto

Onnistunut ja epäonnistunut kokemuksen tutkimus

Organisaatioanalyytikko FINOD 
Harri Hyyppä 
Metanoia-instituutti

Kuinka nähdä – miten sanoa? Insight –menetelmä ja kokemuksen 
tutkimus

Esitys  on  kokemusasiantuntijan  puheenvuoro  kokemuksen 
tutkimiseen.  Esitys  tarkastelee  yhteisödynamiikkaa  ja  kompleksisia 
sosiaalisia systeemeitä ja niiden hahmottamista eläytyvällä ja tutkivalla 
työoteella.  Lähtökohtana  on  erityisesti  Insight-menetelmä,  josta 
alustajalla on yli neljännesvuosisadan kokemus.

Menetelmä  on  kehitetty  yhteisöllisesti  ajankohtaisen  ja  tärkeän 
tutkimiseen. Työote on kehittynyt suurryhmädynamiikan pohjalta. Siinä 
ei kuitenkaan tavoitella varhaisia psyykkisiä prosesseja, vaan pyritään 
tukemaan  ja  kannattelemaan  läsnä  olevien  aikuisuutta  ja  omaa 
ajattelua  kevyellä  ja  leikkimielisellä  otteella.  Yhteisön  jäsenten 
yksilöllinen erilaisuus ja  kaikki  se,  mitä  he kantavat  ja  tuovat  esille, 
nähdään yhteisön rikkautena.  Insight  pyrkii  olemaan vapaa yhteisen 
ajattelun  ja  jäsentämisen  tila.  Tapahtumat  ja  erilliset  istunnot 
muodostavat yleensä prosessimuotoisen sarjan.

Insight-tapahtumassa  pyritään  dialogiin  sanan  alkuperäisessä  ja 
varsinaisessa  merkityksessä.  Kysymyksessä  on  ennen  kaikkea 
ajatusten  ja  assosiaatioiden  vuoropuhelu  ”tyhjää  tilaa”  hyödyntäen. 
Perustehtävästään johtuen insight-työskentelyssä pyritään välttämään 
tavanomaista sosiaaliseen vuorovaikutukseen kuuluvaa ”keskustelua”, 
rationaalista argumentointia, toisten puheenvuorojen kommentointia ja 
mielipiteiden  esittämistä,  jotta  tilaa  vapautuisi  yksilöiden  sisäiselle 
puheelle ja sen kuuntelulle sekä siitä nousevien tuntojen, ajatusten ja 
mielikuvien  yhteiselle  jakamiselle  ja  edelleen  näiden  väliselle 
”keskustelulle”.



Insight-työskentely  muuttaa  dramaattisesti  perinteistä 
ryhmädynaamisen  tutkimuksen  kohdetta.  Tutkimuksen  fokus  siirtyy 
yksilöstä ja ryhmästä kohti kaikkia tilanteessa vaikuttavia elementtejä 
ja linkkejä ja niiden suhdetta ajankohtaiseen tilanteeseen sekä käsillä 
olevaan  teemaan.  Tämä orientaation  muutos  nostaa  yksilön  joskus 
huomaamattaan  kantaman  kyvyn  ja  ominaisuuden  aivan  erityiseen 
arvoon,  mutta  toisaalta  vapauttaa  samalla  yksilön  kevyempään 
positioon,  tavallaan  kuin  katsomoon  oman  kokemuksensa  ja 
olemisensa suhteen ymmärtäessään kantavansa jotakin  tilanteeseen 
oleellisesti ja ainutlaatuisesti liittyvää.

Insight-sessioita  kannattelee  vakava  tutkimusote  yhdistyneenä 
keveyden  filosofiaan.  Ajoittain  menetelmä  etenee  yksilön 
mukavuusalueen rajoille, mutta pyrkii vapauttamaan osanottajia liiasta 
hallinnasta  ja  tietämisestä  kohti  sosiaalisen  todellisuuden näkemistä 
uudella tavalla ja uudessa valossa.

1. Kokemuksen tutkimuksen kohde

KL Serja Turunen

Itä-Suomen yliopisto

Taiteen  kohtaaminen:  koululaisten  kokemuksia  klassisesta 
musiikista

Fenomenologisen kokemustutkimukseni tavoitteena on kuvailla lasten 
erilaisia  tapoja  kokea  klassista  musiikkia  sekä  ilmaista 
kuuntelukokemuksiaan. Aineistossani peruskoulun 3. ja 4.-luokkalaiset 
ovat  kuunnelleet  klassisen  musiikin  teososia  erilaisissa  peruskoulun 
kuuntelukonteksteissa ja ilmaisseet kuuntelukokemuksiaan eri tavoin; 
kuvallisesti, kielellisesti sekä liikkuen. Väitöstutkimukseni on alustavien 
tulosten  vaiheessa,  mutta  esityksessäni  keskityn  kuvailemaan 
analyysiprosessini rakentumista. 

Tutkimukseni  filosofinen  tausta  rakentuu  toisaalta  Heideggerin 
eksistentiaalisen  filosofian,  toisaalta  Merleau-Pontyn  havainnon 
fenomenologian  varaan.  Tässä  esityksessä  kuvailen  pyrkimystäni 
löytää yhtymäkohtia kuvataiteilijan ja fenomenologisen kokemustutkijan 
työskentelyn välillä. Tarkastelu pohjautuu artikkeliin Cézannen epäily, 
jota  Merleau-Ponty  kirjoitti  rinnakkain  filosofisen  pääteoksensa 
Phénoménologie de la Perception (Havainnon fenomenologia) kanssa. 
Esityksessäni pohdin, mitä Cézannen epäily kokemustutkijalle opettaa. 
Kuvailen,  kuinka  tutkimusprosessissani  näyttäytyvät  Merleau-Pontyn 
korostama  alkuperäisen  havainnon  ensisijaisuus  sekä 
fenomenologinen  tapa  kysyä,  kohdata  ja  kuvailla  maailmaa  ja  sen 
ilmiöitä. 

Tarkastelussani kohtaamisia tapahtuu kolmella tasolla: 
1.  taso  (alkuperäinen  havainto):  taidemaalari  Paul  Cézanne  kohtaa 
maiseman; koululaiset kohtaavat klassisen musiikin.
2.  taso  (eletty  perspektiivi):  Merleau-Ponty  kuvaa  Cézannen  ja 
maiseman kohtaamisia sellaisina, kuin ne taiteessa näyttäytyvät; minä 
tutkijana  kuvaan  koululaisten  ja  klassisen  musiikin  kohtaamisia 
sellaisina, kuin ne aineistossani näyttäytyvät.
3.  taso  (paljastettu  ilmiö):  Merleau-Ponty  paljastaa  artikkelissaan 
Cézannen  taiteen  tavan  välittää  merkityksiä;  minä  tutkijana  pyrin 
paljastamaan aineistoni koululaisten kuuntelukokemusten kuvauksista 
välittyviä merkityksiä ja merkitysrakenteita. 

Merleau-Ponty  näkee  Cézannen  taiteella  ja  fenomenologisella 
tutkimuksella  yhteisen päämäärän: ilmiöiden täsmällisen kuvaamisen 



sellaisina,  kuin ne havainnoissa ja kokemuksissa ilmenevät.  Kuvaan 
esityksessäni Cézannen tapaa irrottautua taiteen traditioista, kohdata 
maailma  spontaanisti  ja  kuvata  havaintonsa  kurinalaisesti.  Oman 
analyysiprosessini  etenemistä  kuvaan  käyttäen  esimerkkinä  10-
vuotiaan  koulutytön  klassisen  musiikin  kuuntelukokemuksessa 
syntynyttä  aineistoa.  Analyysi  etenee  koulun 
musiikkikasvatuskontekstissa  eletystä  yksittäisestä  musiikin 
kuuntelukokemuksesta  ja  subjektiivisesta  merkityksenannosta  kohti 
koululuokan oppilaiden jaettujen merkitysten verkostoa. 

Avainsanat:  taiteen  kohtaaminen,  koululaisen  kokemus,  klassinen 
musiikki, eletty perspektiivi, fenomenologinen analyysi

KM Leena Pääkkönen 
tohtoriopiskelija (musiikkikasvatus)

Oulun yliopisto KTK CREMA

Koulukonsertin kertomuksia

Tutkimukseni kohteena on musiikkia opiskelevien nuorten esitykseen 
tähtäävä musisointiprosessi  koulukontekstissa.  Pohdin  esityksessäni, 
miten  ja  millaiseksi  erään  peruskoulun  9.  musiikkiluokan  nuoret 
kertovat  itsensä  musisointiprosessissa  ja  musisoivassa  ryhmässä. 
Koulukonsertin  kertomukset  ovat  sekä  suullisia,  haastatteluissa 
syntyneitä  että  kirjoitettuja  kertomuksia.  Aineisto  on  tuotettu  koulun 
musiikintunneilla v. 2011-2012, jolloin osallistujat harjoittelivat yhdessä 
valitsemaansa konserttiohjelmistoa  ja esittivät sen kolme kertaa. 
2000-luvun  nuori  musiikin  oppija  elää  valtavan  musiikkikokemusten 
määrän keskellä  (O`Neill  2012).  Musiikki  on merkittävä osa nuorten 
elämää ja esimerkiksi musiikkiin liittyvät tunnekokemukset ovat nuorilla 
moninaiset  (Saarikallio  2011).   Musiikkiin  liittyvien  taitojen  ajatellaan 
olevan  opittavissa,  eikä  perityllä  musikaalisuudella  näytä  olevan 
lainkaan  niin  suurta  merkitystä  kuin  oppimista  tukevalla  ja 
hedelmällisellä musiikkiympäristöllä on (Hargreaves ym. 2012).
Kerronnallinen tutkimus on yleisellä tasolla tarinoiden, kertomusten ja 
tapahtuminen  kuvausten  tutkimista  (Pinnegar  &  Daynes  2007). 
Michael Bambergerin (2012) mukaan merkityksellisintä kertomuksissa 
on,  miten  ihminen  kertoo  itsensä  eli  antaessaan  merkityksiä 
tapahtumille kertoja paljastaa näkökohtia siitä, kuka hän on ja kuinka 
hän haluaisi tulla ymmärretyksi. Tutkijalla ei ole suoraa pääsyä kertojan 
kokemukseen, mutta kertomus on portti siihen, miten ihminen kohtaa 
maailman  ja  minkä  avulla  hän  kokemuksiaan  tulkitsee  (Riessman 
1993; Clandinin 2006).
Luen  nuorten  kertomuksia  sekä  temaattisesti  että  narratologiasta 
peräisin  olevia  analyyttisia  työkaluja  käyttäen.  Aineistosta  on 
löydettävissä Riessmania (1993) mukaillen erilaisia kertomustyyppejä, 
kuten  tavan  kertomus  (habitual  narrative),  hypoteettinen  kertomus 
(hypothetical  narrative) sekä aihekeskeinen kertomus (topic-centered 
narrative).  Kertojat  ottavat  erilaisia  rooleja  toiminnan  ja  tietoisuuden 
maisemassa,  kuten  toimija  (agent),  suorittaja  (effector),  patientti 
(patient)  ja  kokija  (experiencer)  (Frawley  1991;Herman  2002; 
Hyvärinen  2010).  Musisointiprosessi  ja  nuorten  ryhmäprosessi 
näyttävät  aineiston  perusteella  muodostavan  lähes  orgaanisen 
kokonaisuuden.   Soittaminen  ja  laulaminen  on  osallistujille 
merkityksellistä ennen kaikkea ryhmätoimintana, ja sitoutumisen teema 
muodostuu aineistossa keskeiseksi musisointiprosessin kuluessa. 

FM Päivi Takala (taidekasvatus)

Jyväskylän  yliopisto  Taiteiden  ja 
kulttuurin tutkimuksen laitos

Kokemuksellisuus ympäristösuhteen taustalla – miten  tutkia 
lasten ja nuorten ympäristökokemusta?

Tutkin ilmiötä  nimeltä ympäristökasvatus  taiteen perusopetuksessa, 
visuaaliset  taiteet  (arkkitehtuuri,  audiovisuaalinen  taide,  kuvataide  ja 



käsityö  tässä  yhteydessä).  Taiteen  perusopetus  on  ollut  olemassa 
parikymmentä  vuotta:  ympäristökasvatus on ujuttautunut   opetuksen 
sisältöihin  mukaan  vuosi  vuodelta  syvemmin.   Meneillään olevassa 
väitöstutkimuksessani   tavoitteena  ja  haasteena  on  kartoittaa, 
ymmärtää  ja  merkityksellistää  ilmiötä.    Tutkimusmielenkiintoani 
voidaan  määritellä  tai  avata   myös  seuraavasti:   tutkin   ihmisen 
suhdetta ympäristöönsä ja luontoon. Ihmisinä   tutkimuksessani  ovat 
visuaalisten taiteiden  taiteen perusopetuksen toimijat (opettajat, lapset 
ja nuoret)   ja   ympäristö- ja luontosuhde tulkitaan   heidän  taiteen 
perusopetuksessa  tekemänsä  toiminnan läpi, heidän kokemuksinaan. 

Tutkimukseni  käytännön haasteena  on   ollut   aineistontuotannon  ja 
tulkinnan ehdot ja menetelmät, joita esittelen  tässä esitelmässä. Miten 
ylipäätään ymmärtää toisen kokemusta  ja  toimintaa?  Miten toisen 
kokemukseen  voi päästä käsiksi ja miten siitä voi saada tietoa?   

Tutkin tässä ajassa  elävien ihmisten  elettyä kokemusta ja  olen ollut 
itse  paikanpäällä havainnoimassa taiteen perusopetuksen kahdeksan 
koulun  eri  ryhmien  toimintaa  vuosina  2008-2013.  Olen  pyrkinyt 
hyödyntämään fenomenologista  otetta  ja  osin  soveltanut  etnografian 
menetelmiä.   Olen  hyödyntänyt  myös  pragmatistista  otetta 
lähestymistavassani:   kokemusta  voidaan   tutkia  ja  olen  pyrkinyt 
ymmärtämään  miten  esimerkiksi  esteettinen  kokemus  ilmenee  itse 
käytännön  toiminnassa,  eli  saamaan  aineistooni  tietoa  mitä  se  on 
tekoina ja toimintana käytännön taidekasvatuksessa. 

Esittelen  työryhmässä  valmisteilla  olevan  väitöskirjani 
aineistontuotannon ja -tulkinnan ehtoja ja menetelmiä. 

KT Olavi Karjalainen Lapsen elämyksestä lähteminen matematiikan oppimisessa

Työryhmässä käsiteltävä aiheeni liittyy yleissivistävässä koulutuksessa 
meneillään  olevaan  opetussuunnitelmien  uudistamiseen,  joita 
suoritetaan  aika-ajoin  johtuen  siitä,  että  yhteiskunnan  toiminnoissa 
sosiokulttuurinen ympäristö on muuttunut ja muuttuu edelleen. Johtuen 
Informaatioteknologian  nopeasta  kehityksestä  ja  sen  käytön 
yleistyminen  koulumaailmassa  meneillään  oleva  opetuksen 
perusteiden  ja  toteutuksen  valtakunnallisen  suunnitelman  laatiminen 
on vaativa tehtävä. Selvittelemättä sen tarkemmin tuota taustaa, yritän 
yhden  yksittäisen  esimerkin  avulla  valaista  käsitystäni,  millaisia 
seikkoja  tuosta  yleisestä  muutoksesta  yksi  ainoa  opetukseen liittyvä 
yksittäistapaus nostaa esiin.
Riippuen siitä,  minkä luokkatason oppilaista  on kysymys,  aiheeseen 
johdatus  pyritään  muotoilemaan  ikäryhmää  kiinnostavalla. 
Seuraavassa  oletetaan,  että  kuulijat  ovat  kokemuksen 
tutkimusryhmään osallistuvia kuulijoita. 
Tapaus kytkeytyy matematiikan opetukseen. Onhan matematiikka eräs 
perustavaa laatua olevia oppiaineita  yleissivistävässä koulutuksessa. 
Aihe  on  fiktiivinen.  Taustalla  on  mielikuva  pienyrityksestä,  joka 
valmistaa  liukuhihnalla  neliönmuotoisesta  ohuesta  metallilevystä 
neliönmuotoisia  laatikoita,  joiden  sivut  saadaan  taittelemalla  neliön 
reunoilta.  Tavoitteena on valmistaa annetusta  neliöstä  tilavuudeltaan 
mahdollisimman  suuri  laatikko.  Aihe  on  sikäli  todellinen,  että  se 
kuvastaa, miten teknisen tuotteen suunnittelu tapahtuu mallintamisen 
avulla.  Tässä  tapauksessa  mallintaminen  suoritetaan  paperisen 
neliönmuotoisen  mallin  avulla.  Tilaisuudessa  jaetaan  osallistujille 
paperiset  mallilevyt.  Mallintamista  kutsutaan  simuloinniksi.  Tällöin 
hankitaan tietoa niistä asioista, jotka ovat tarpeen tietää ko. tehtävän 
suorittamisesta, tässä tapauksessa siis laatikon valmistamisesta, joka 
täyttää vaaditun ehdon.  Näin  tehtävä muuttuu paperisen prototyypin 
valmistamiseksi. Tavoitteena on siis tutkia paperisen neliönmuotoisen 
levyn  avulla,  miten  valmistetaan  levystä  taittelemalla  tilavuudeltaan 



mahdollisimman suuri laatikko.
Ratkaistaessa tehtävää yhdessä oppilaiden kanssa näyttäisi nousevan 
esiin  sellaisia  asioita,  joita  voitaisiin  käsitellä  myös 
kokemuksentutkimuksen  tuottaman  käsitteellisen  tutkimusarsenaalin 
avulla.  Esityksessäni  pyrin  osoittamaan,  miten tuo arsenaali  otetaan 
käyttöön.
 

TtM Tapio Ojala

Jyväskylän yliopisto, 
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Although unseen, chronic pain is real - a phenomenological study
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Abstract
Background: Manifold  identity  of  chronic  pain  is  a  challenge  for 
research and clinical practice. Research has emphasised the essential 
role of psychosocial risk factors. In practice, pain is usually verified with 
a visible physical cause. Without any distinct pathology, pain is easily 
defined as imaginary pain. The aim of this study was to describe life 
with unseen chronic pain from the participant’s perspective. 
Methods: Thirty-four chronic pain outpatients were interviewed, and the 
transcribed interviews were analysed with Giorgi’s four-phase method. 
The mean age of the participants was 48 years and 19 of them were 
women. For 21 of the participants the pain had lasted more than five 
years, and the most had degenerative spinal pain.
Results: The  invisibility  of  pain  was  the  main  concern  of  all  of  the 
respondents.  Without  any  visible  evidence  for  their  pain,  the 
participants  spoke  of  being  disbelieved  by  their  friends,  family 
members and health care providers. The greatest concern was against 
health care professionals who showed their disbelief by underrating or 
denying the respondents’ symptoms. The participants were stigmatised 
as insane and were guided to contact a psychiatrist for their pain. The 
respondents  reported  experiencing  that  they  were  second-class 
citizens who were rejected by health care and social security, which 
contributed to additional unnecessary mental health problems. Under 
the  main  theme of  “Unseen chronic  pain”,  the  following subthemes 
were found in our interviews: “Being disbelieved”, “Adolescent’s pain is 
also disbelieved”, “Denying pain”, “Underrating symptoms”, “The pain 
is  in  your  head”,  “Second-class  citizen”,  “Lazy  pain  patient”,  “False 
beliefs demand passivity”. 
Conclusions: In  health  care,  pain  that  is  experienced  without  any 
pathology  is  considered  to  be  imaginary  pain.  A phenomenological 
approach, finding out the subjective meanings of chronic pain enables 
to see the unseen pain in multidisciplinary clinical practice.    

FM Ira Virtanen, 
tohtorikoulutettava

Tuen antajien kokemuksia sosiaalisesta tuesta läheiselle: Miehen 
tuki ystävälle ja omaishoitajan tuki muistisairaalle puolisolle



Tampereen yliopisto/Helsingin 
yliopisto

Ira Virtanen 1,2, Seija Pekkala 2, Saila Poutiainen 2
1 Viestinnän, median ja teatterin yksikkö, Tampereen yliopisto
2 Käyttäytymistieteiden laitos, Helsingin yliopisto

Sosiaalinen  tuki  on  mikä  tahansa  prosessi,  jonka  avulla  sosiaaliset 
suhteet  edistävät  terveyttä  ja  hyvinvointia  (Cohen,  Gottlieb,  & 
Underwood,  2000,  4).  Sosiaalisella  tuella  on  lisäksi  keskeinen  rooli 
ihmissuhteiden  synnyssä,  ylläpidossa  ja  yksilöiden  henkisen  ja 
fyysisen  terveyden  edistämisessä  (esim.  Barnes  &  Duck,  1994). 
Burlesonin ja MacGeorgen (2002) mukaan tukea viestitään sanallisesti 
ja  sanattomasti  ja  tätä  kutsutaan  supportiiviseksi  viestinnäksi.  Sen 
tavoitteena  on  vastata  toisen  ihmisen  havaittuun  avun  tarpeeseen. 
Supportiivinen  viestintä  pyrkii  auttamaan  toista  ihmistä  hallitsemaan 
epävarmuutta,  joka  saattaa  aiheutua  tilanteesta,  itsestä,  muista  tai 
suhteesta,  ja  joka  pyrkii  vahvistamaan  yksilön  käsitystä 
elämänhallinnan  tunteestaan  (Albrecht  &  Goldsmith,  2003,  265). 
Supportiivisuus  viestiikin  välittämistä,  sitoutumista,  kiinnostusta, 
myötätuntoa  ja  jopa  rakkautta  (Burleson,  2003).  Vapaaehtoisia 
ihmissuhteita,  kuten  ystävyyssuhteita  ja  romanttisia  suhteita, 
ylläpidetään  usein  juuri  sosiaalisen  tuen  avulla.

Jotta  tukea  voidaan  antaa  tarkoituksenmukaisesti,  on  tunnistettava 
tuen saajan laadulliset tarpeet. Tuen tarve syntyy yleensä tilanteessa, 
jossa  henkilö  kaipaa  toiselta  ihmiseltä  apua  tai  vahvistusta 
kokemukseensa. Voitaisiin olettaa, että tuen antajalle olisi tästä syystä 
tärkeää ymmärtää tuen saajan kokemusta syvällisesti.  Esitelmämme 
tavoitteena on avata tuen saajan kokemuksellisuutta ja sitä, miten tuen 
antajat hyödyntävät näitä kokemuksia supportiivisessa viestinnässään.

Tutkimuskysymyksemme ovat:  Millaisia  kokemuksia  tuen antajilla  on 
supportiivisesta  viestinnästä  läheiselle?  Millainen  rooli  läheisen 
kokemuksella  on  tuen  antajan  viestinnällisessä  tavoitteessa?  Tätä 
esitelmää  varten  tarkastelemme  kahta  aineistoa,  jotka  on  kerätty 
teemahaastatteluilla.  Aineisto  koostuu  suomalaisten  miesten 
kokemuksista  tuen  antamisesta  ystäville  (N =  4)  sekä  suomalaisten 
naisten  kokemuksista  (N  =  4)  tuen  antamisesta  muistisairaalle 
puolisolle.

Alustava  analyysimme  osoittaa,  että  suomalaisten  miesten 
hyödyllisenä  pitämä  supportiivinen  viestintä  tunnustaa  ystävän 
kokemuksen  ainutlaatuisuuden.  Miesten  mukaan  toisen  ihmisen 
kokemusta  ei  voi  koskaan  täysin  ymmärtää,  jolloin  hyvä  tuki  pyrkii 
tukemaan  ystävän  autonomiaa.  Omaishoitajien  kokemukset 
puolestaan osoittavat,  että hyvän tuen antamisen voi  saavuttaa vain 
kuvittelemalla aktiivisesti puolison kokemusta. Hyödyllisenä pidetty tuki 
perustuukin  aiempiin  suhdekokemuksiin.  Näitä  kokemuksia  pyritään 
sovittamaan  sairauden tuomiin  muutoksiin.  Molemmissa  aineistoissa 
esiintyy  kokemusta  voimattomuudesta.
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2. Kokemuksen tutkimus ja käytäntöjen kehittäminen

KM Heli Kiema
Oulun yliopisto

Communication skills and psychological well-being

Kati Kettunen, OAMK KEHITTÄMISTYÖLLÄ TYÖHYVINVOINTIA VUOROTYÖHÖN
Työhyvinvoinnin johtaminen ja kehittäminen palvelukoti Kotipolussa

Työhyvinvointiin  vaikuttavat  hyvin  monet  asiat  ja  sen  tarkka 
määritteleminen on vaikeaa,  sillä  eri  työntekijät  mieltävät  ja  kokevat 
sen  eri  tavoilla  ja  kokemukset  ovat  hyvin  subjektiivisia.  Työntekijän 
työhyvinvointia voidaan tukea ja sen edellytyksiä mahdollistaa, mutta 
loppujen lopuksi työhyvinvointi lähtee työntekijästä itsestään. 

Opinnäytetyöni oli kehittämistyö, joka tehtiin toimintatutkimuksena. Se 
toteutettiin  vuoden  2012  aikana  Mikeva  Oy:n 
mielenterveyskuntoutujien  palvelukoti  Kotipolussa.  Tarkoituksena  oli 
kehittää vuorotyötä tekevien työntekijöiden työhyvinvointia palvelukoti 
Kotipolussa.  Tavoitteena  oli  luoda  vuorotyötä  tekevien työntekijöiden 
työhyvinvointia  tukevia  toimintatapoja  sekä  lisätä  työntekijöiden 
tietoisuutta  vuorotyön  vaikutuksista  työhyvinvoinnille  sekä  erilaisista 
keinoista sen edistämiseen.

Tutkimusaineiston  muodostivat  kirjalliset  arviointikyselyt, 
kehittämispäivien  pöytäkirjat,  kehityskeskustelujen  aineistot,  omat 
havaintomuistiinpanot  sekä  oma päiväkirja.  Aineiston  analysoinnissa 
käytettiin  sisällön  analyysiä.  Työyhteisö  nosti  työhyvinvoinnin 
kehittämisen  painopistealueiksi  työvuorosuunnittelun,  työn 
organisoinnin,  hyvän  työkaveruuden,  hyvän  johtamisen  sekä  itsestä 
huolehtimisen.

Kehittämistyön  aikana  Kotipolussa  otettiin  käyttöön  autonominen 
työvuorosuunnittelu.  Sen  koettiin  vaikuttavan  positiivisesti 
työntekijöiden  työhyvinvointiin.  Työn  organisoinnissa  kehitettiin 
aikataulutusta,  ennakointia  sekä  priorisointia.  Myös  työtehtävien 
tasapuoliseen  jakautumiseen  panostettiin.  Työtekijät  kokivat,  että 
kehittämistyön aikana työn organisointi parani, mutta toisaalta siinä oli 
vieläkin parannettavaa. Työntekijöiden mielestä työhyvinvointia tukeva 
johtajuus näkyi avoimena vuorovaikutuksena, oikeudenmukaisuutena, 
tasapuolisuutena  sekä  työntekijän  tukemisena  ja  arvostamisena. 
Työntekijät kokivat, että kehittämistyön aikana aloitetut säännölliset ja 
suunnitelmalliset  esimies-alaiskeskustelut  tukivat  työhyvinvointia. 
Työyhteisötaidot  ja  yhteiset  pelisäännöt  olivat  hyvän  työkaveruuden 
kannalta  tärkeitä,  ja  työkavereiden  koettiin  vaikuttavan  merkittävästi 
työhyvinvointiin.  Työntekijämuutokset  vaikuttivat  negatiivisesti  työn 



organisointiin sekä työyhteisön toimintaan, ja sitä kautta työntekijöiden 
työhyvinvointiin.  Kehittämistyön  aikana  huomattiin,  että  jokaisella 
työntekijällä oli  omia keinojaan huolehtia itsestään ja jaksamisestaan 
vuorotyössä.  Työntekijät  kokivat  koko  kehittämistyön  prosessin 
toisaalta  positiiviseksi,  mutta  toisaalta  raskaaksi.  Työhyvinvointi 
miellettiin  tärkeäksi  kehittämisalueeksi  nyt  ja  tulevaisuudessa. 
Työhyvinvointiin  liittyvien  asioiden  säännöllisen  käsittelyn  koettiin 
helpottavan  oman  työhyvinvoinnin  huomioimista.  Toisaalta 
pitkäkestoinen kehittämistyö perustyön kiireiden ja muutosten keskellä 
koettiin työlääksi. 

Työhyvinvoinnin  johtamisella  ja  kehittämisellä  voidaan  edistää  ja 
ylläpitää työhyvinvointia vuorotyössä. Kehittämisalueiden tulee nousta 
kunkin työyksikön omista kehittämistarpeista, ja koko työyhteisön tulee 
osallistua  kehittämistyöhön.  Työhyvinvoinnin  kehittäminen  kuuluu 
jokaiselle  työntekijälle,  ja  jokainen  työntekijä  on  osaltaan  vastuussa 
omasta  sekä  koko  työyhteisön  hyvinvoinnista.  Työhyvinvoinnin 
johtamisen  tulee  olla  osa  jokaisen  esimiehen  päivittäistä  työtä  ja 
työntekijöitä tulee tukea löytämään ja hyödyntämään omaa jaksamista 
edistäviä keinoja.

TkT Pekka Belt

Oulun yliopisto

Yksinyrittäjien hyvinvointi ja yrittäjämäinen toiminta - Strategisen 
yrittäjyyden näkökulma

Pekka Belt, Kaarlo Paloniemi & Janne Sinisammal
 
Tämän  tutkimuksen  tarkoituksena  on  selvittää,  miten  yksinyrittäjät 
ymmärtävät  työhyvinvoinnin  omalta  kannaltaan  ja  miten 
työhyvinvoinnin  eri  osa-alueet  vaikuttavat  strategisen  yrittäjyyden 
kahteen  ulottuvuuteen.  Strategisen  yrittäjyyden  teorian  mukaan 
yrittäjyydessä on kaksi puolta, toisaalta mahdollisuuksien näkeminen, 
uuden  liiketoiminnan  luominen  ja  epävarmuuden  sieto  ja  toisaalta 
olemassa olevan liiketoiminnan tehostaminen, ongelmien poistaminen 
sekä riskien ja epävarmuuden vähentäminen. Tutkimusaineisto koottiin 
haastattelemalla yksinyrittäjiä teemasta työhyvinvointi.
 Ensimmäisessä  analysointivaiheessa  selvitettiin,  mitkä  tekijät 
vaikuttavat  yksinyrittäjien  kokemaan  hyvinvointiin  työssä. 
Haastatteluaineiston  käsittelyssä  käytettiin  Grounded  Theory  –
lähestymistapaa,  koska  yrittäjien  työhyvinvoinnista  ei  tiedetä 
paljoakaan. Asiaa haluttiin tarkastella ilman ennakkokäsityksiä tai jotain 
tiettyä teoreettista lähtökohtaa.

Haastatteluaineistossa  tunnistettiin  kolme  yksinyrittäjien 
työhyvinvointiin liittyvää pääkategoriaa, jotka olivat  motivaatio,  työssä 
jaksaminen ja  verkostot.  Kuhunkin  pääkategoriaan  liittyy  useita 
alakategorioita. Motivaatio koostuu haastattelujen perusteella kolmesta 
tekijästä,  jotka  ovat  työn itsenäisyys,  ammatillinen osaaminen  sekä 
työn koettu mielekkyys. Työssä jaksamiseen vaikuttavia tekijöitä ovat 
terveys, taloustilanne, ajanhallinta ja  priorisointi. Lisäksi yksinyrittäjän 
työhön kytkeytyy useita erilaisia verkostoja, joista tämän tutkimuksen 
aineiston  perusteella  merkittävimmät  ovat  asiakkaat,  toiset yrittäjät, 
perhe ja ystävät sekä viranomaiset ja muut julkiset organisaatiot.

Toisessa  analysointivaiheessa  haastatteluaineistosta 
tunnistettiin elementtejä, jotka liittyvät strategisen yrittäjyyden kahteen 
ulottuvuuteen eli uuden liiketoiminnan luomiseen tai olemassa olevan 
liiketoiminnan tehostamiseen. Tämän jälkeen molemmista strategisen 
yrittäjyyden  ulottuvuuksista  rakennettiin  Grounded  Theoryn  avulla 
pääkategoriat ja niille alakategoriat.
 Uuden  liiketoiminnan  luomiseen  liittyviksi  pääkategorioiksi 
muodostuivat  asenne,  liiketoimintamahdollisuus,  resurssit ja 
uudistuminen.  Pääkategoria  asenne  jakaantuu  alakategorioihin 
yrittäjänä toimiminen,  epävarmuuden sieto,  suhde muutokseen ja 



innostuminen.  Liiketoimintamahdollisuus  jakaantuu  alakategorioihin 
suhde kasvuun ja  missio.  Resurssit  -pääkategoria  jakaantuu  omaan 
osaamiseen ja verkostoihin sekä uudistuminen -pääkategoria yrityksen 
uudistumiseen ja yksilön uudistumiseen.
 Työhyvinvoinnin kategorialla motivaatio näyttäisi olevan suurin 
merkitys  uuden  liiketoiminnan  luomisessa.  Lisäksi  jonkin  verran 
vaikuttaa työssä jaksamisen alakohta taloustilanne, muilla hyvinvoinnin 
tekijöillä  on  pienempi  merkitys.  Uuden  liiketoiminnan  luomisen 
näkökulmasta tulokset viittaavat siihen, että liiketoimintamahdollisuus- 
ja  asennekategorioilla  olisi  liittymäkohtia  pelkästään  työhyvinvoinnin 
motivaatiotekijöihin.  Sen sijaan resurssit  ja  uudistuminen näyttäisivät 
liittyvän kaikkiin työhyvinvoinnin tekijöihin.

Olemassa  olevan  liiketoiminnan  tehostamiseen  liittyviksi 
pääkategorioiksi  muodostuivat  suhde asiakkaisiin,  arjen liiketoiminta, 
asema yrittäjänä ja yrittäjän henkilökohtainen hyvinvointi. Pääkategoria 
arjen liiketoiminta jakaantui  alakategorioihin  strategian toteuttaminen, 
liiketoiminnan kehittäminen ja  epävarmuuden hallinta.  Muille 
pääkategorioille  ei  muodostunut  alakategorioita.  Tämän  osa-alueen 
vertaaminen työhyvinvointiin on vielä kesken.

FM, yht. yo. Heidi Vatja
Tampereen yliopisto

TOIMIHENKILÖORGANISAATION MUUTOS JÄRJESTÖSSÄ

Esityksessäni  käsittelen  järjestön  työntekijäorganisaation 
muutosprosessia  henkilöstön  näkökulmasta.  Erityistarkastelussa  on 
nimenomaan järjestöorganisaatio,  koska se työympäristönä poikkeaa 
yrityksestä.  Nostan  esiin  kysymyksiä  ja  pohdintoja  siitä,  mistä  voi 
johtua  toimihenkilöiden  kokemus  siitä,  etteivät  he  muutosta 
valmisteltaessa tule kuulluksi eivätkä voi vaikuttaa muutosprosessiin. 
Esitän  myös  alustavia  pohdintoja  siitä,  millä  tavoin  työntekijöiden 
kokemusta osallisuudestaan muutosprosessissa voisi tutkia.

Järjestön  organisaatio  voi  poiketa  radikaalisti  esimerkiksi 
yrityksen  organisaatiossa,  mikä  asettaa  sille  osin  myös  erilaisia 
haasteita. Järjestön uudistaessa toimihenkilöorganisaatiotaan taustalla 
voi  olla  paitsi  sopeutuminen  mahdollisiin  muutoksiin 
toimintaympäristössä,  myös  järjestön  liittokokouksen  tai  hallituksen 
linjaukset;  strategiat,  painopistealueet  ja  toimintasuunnitelmat, 
liittyivätpä ne sitten toimintaympäristön muutoksiin tai järjestön muihin 
sisällöllisiin  tai  poliittisiin  linjavetoihin.  Organisaation  työntekijät 
saattavat olla jakautuneet ympäri maata alueellisiin toimistoihin, joissa 
työskennellään yksin vapaaehtoisten parissa jolloin nämä muodostavat 
”lähimmät työkaverit” esimiehen ollessa eri puolella maata. Tavoitteita 
määriteltäessä voidaan joutua huomioimaan lukuisten eri  alueellisten 
luottamushenkilöorganisaatioiden  sekä  työntekijöiden  näkökulmat. 
Moninaisuuden  huomioiden  on  myös  aihetta  pohtia,  mikä  on  paras 
keino  lähestyä  työntekijöiden  kokemuksia  omasta  osallisuudestaan 
muutosprosessissa;  voidaanko  kokemuksista  rakentaa  yhtenäinen 
kuva muutosprosessin kokemisesta. 

KM, MA in AOC Terttu Malo

Metanoia Instituutti Oy

Johtajuus, haavoittuvuus ja organisaation psykologiset rajat

Suomalaisissa  yrityksissä  on  lähes  parikymmentä  vuotta  pyritty 
luomaan  luottamukseen  ja  yhteistyöhön  perustuvia  organisaatioita, 
joissa johto on odottanut henkilöstöltä oman osaamisen käyttämistä, 
päätöksentekoa  ja  kehittämishalukkuutta.  Vastapainoksi  hyvistä 
suorituksista ja tavoitteiden saavuttamisesta on tarjottu tulospalkkioita 
ja kehittymispolkuja. 

Vuoden  2008  syksyllä  alkanut  niukkuuden  aika  pakotti  yritysjohdon 
suuntaamaan  huomionsa  selviytymistaisteluun  kompleksisessa, 



ennustamattomassa  ulkoisessa  toimintaympäristössä.  Henkilöstön 
kanssa  käydyt  kehityskeskustelut  saivat  rinnalleen  keskustelut 
lomautuksista,  osa-aikaeläkkeestä  ja  henkilöstön  vähentämisestä. 
Kuuntelu  ja  keskustelu  korvautuivat  yt-neuvotteluiden  aikaisella 
hiljaisuudella  ja  sen  jälkeisellä  vetäytymisellä  omin  kammioihin. 
Alkujaan 1970-luvun lopulla poikkeustilanteiden hallintaa varten luotu 
malli  muuttui  monissa  yrityksissä  useiden  vuosien  ajaksi 
henkilöstösuhteita ohjaavaksi perustoimintatavaksi 2000- luvun lopulla. 

Vaikuttaa siltä, että tällä tilanteella on ollut vaikutuksia myös yritysten 
sisäisiin  pelisääntöihin  ja  johdon  ja  henkilöstön  välisiin  suhteisiin. 
Kuulen johtoryhmien jäsenten kertovan kokemuksena omasta työstään 
keinottomuutta, "mikään ei riitä", vaikeutta löytää keskusteluyhteyksiä, 
saavuttaa  luottamusta  ja  viestiä  arvostuksesta.  Muuttunut 
keskustelukulttuuri näyttäisi synnyttäneen asetelman, josta on vaikea 
löytää ulospääsyä. Vaikka vuorovaikutussuhteita henkilöstön kanssa ei 
ole  haluttu  muuttaa,  ne  näyttäisivät  muuttuneen  ja  siten  totutut 
toimintatavat eivät enää tuota tuttuja vaikutuksia, vaan 
putoavat tyhjään.

Yrityksen  menestyminen  ja  johdon  pyrkimykset 
tavoitepalkkausjärjestelmineen  ovat  menettäneet  merkitystään 
henkilöstön  sitouttamisen  keinoina.  Epävarmuus,  ylityöt  ja 
näköalattomuus  ovat  muuttaneet  suhdetta  omaan  työhön  ja 
vähentäneet kokemusta työn sisällöllisestä palkitsevuudesta. 
Yrityksen strategiaa ja tavoitteiden saavuttamista tärkeämpää on oman 
arjen sujuvuus ja yksityiselämän tarpeet. Johdon pulmaksi enenevässä 
määrin näyttäisi muodostuvan kokemus riittämättömyydestä. 

Johdon osaaminen on ollut aiempaa helpommin kyseenalaistettavissa. 
Samanaikaisesti  heidän  kokemuksensa  omasta  merkityksestään, 
arvovallasta ja toiminnan vaikuttavuudesta on heikentynyt.  

Vaikuttaa  siltä,  että  johdon  haavoittuvuus  ja  henkilöstön 
vieraantuminen kietoutuvat yhteen.

Ovatko henkilöstön toimintaa organisaatioissa ja siten myös johdon ja 
henkilöstön  välistä  suhdetta  ohjaavat  psykologiset  rajat  (Hirschhorn, 
1992)  muuttuneet:  avoimuudesta  on  siirrytty  passiivisuuteen, 
luottamuksesta  ahdistukseen,  valtuuttamisesta  voimattomuuteen  ja 
lojaaliudesta väheksyntään.  

Voidaanko jäädä odottamaan, että aika parantaa haavat vai onko syytä 
aktiivisesti hakea uusia korjaavia käytäntöjä johtamiskulttuuriin?

Hirschhorn,  Larry:  “The  New  Boundaries  of  the  ”Boundaryless” 
Company ”. Harvard Business Review May-June 1992.

Marjo Kortesalmi, OAMK Kohti  mielenterveyttä  edistävää  toimintaa  –  Kehittämisprosessi 
psykiatristen sairaanhoitajien kokemana

Tutkimus- ja kehittämistyön tarkoituksena on kuvata niitä ilmiöitä, joita 
psykiatriset  sairaanhoitajat  kohtasivat  toimiessaan  mielenterveyden 
edistämisen  kehittämistyössä.  Toimintaympäristönä  oli  Oulun 
kaupungin  perusterveydenhuolto  ja  kouluyhteisöt  sekä  Byströmin 
nuorten  palvelut.  Tavoitteena  on  avata  näkökulmaa 
perusterveydenhuollon kehittämistyöhön ja siinä vaikuttaviin tekijöihin 
sekä  lisätä  ymmärrystä  psykiatristen  sairaanhoitajien  tekemään 



mielenterveyden edistämistyöhön. Tutkimuksella tuotettiin tietoa sekä 
terveydenhuollon  että  mielenterveyden  edistämistyön  kehittämiseen 
koulutuksen ja työelämän tasolla. Tutkimukseen osallistui  kahdeksan 
psykiatrista  sairaanhoitajaa.  Aineisto  on  osallistujien  laaja-alaista 
kuvausta kehittämisprosessista ja sen aikaisesta toiminnasta. Aineisto 
analysoitiin sisällön analyysillä. 

Tulokset  pohjautuvat  Swot  -analyysin  mukaisiin  kysymyksiin. 
Psykiatristen  sairaanhoitajien  mielenterveyden  edistämisen  toimintaa 
edisti  tavoitteellinen kehittämisprosessi  ja siihen kuulunut työnohjaus 
sekä heidän yhteiset ja henkilökohtaiset vahvuudet. Lisäksi edistäviä 
tekijöitä olivat  ohjaavan tahon ja psykiatrisen sairaanhoitajan välinen 
dialogi  sekä  rakentava  vuorovaikutus  ympäristön  kanssa.  Haastavia 
tekijöitä  olivat  uuteen  työhön  ja  toimintaympäristöön  sopeutuminen 
sekä työnantaja organisaatioon kuuluvien ohjaavien tahojen toiminta. 
Myös organisaation toimintamalli ja ympäristön muutosvastarinta sekä 
haastava asiakastyö suhteessa työn tavoitteisiin lisäsivät kuormitusta. 
Uhkaksi muodostui työntekijöiden työssä jaksaminen. Mahdollisuudet 
nähtiin  erityisesti  uudenlaisen  ja  innovoivan  yhteisöllisen  toiminnan 
kehittymisenä kouluyhteisöihin. Psykiatristen sairaanhoitajien ammatti-
identiteetissä  oli  selvästi  havaittavissa  muutosta  ennaltaehkäisevään 
työotteeseen.  

Johtopäätöksenä  voidaan  todeta,  että  perusterveydenhuollon 
mielenterveyden edistämistoimintaan liittyvässä kehittämistyössä ovat 
olleet kaikki onnistuneen toiminnan elementit. Haasteet ovat kuitenkin 
olleet  sen  kaltaisia,  että  uhkaksi  muodostui  psykiatristen 
sairaanhoitajien työssä jaksaminen. 

Tutkimustulosten  tuotoksena  syntyi  kehittämissuosituksia  muun 
muassa  kuntapäättäjien  tueksi  heidän  suunnitellessaan  psykiatristen 
sairaanhoitajien palkkaamista mielenterveyden edistämistyöhön lasten, 
nuorten  ja  varhaisaikuisten  pariin.  Tuloksia  voidaan  hyödyntää 
moniportaisesti  julkisen  terveydenhuollon  kehittämistoiminnassa. 
Lisäksi  tulokset  avaavat  yhden  näkökulman  julkisten 
terveyspalveluiden rakenneuudistuksiin käytännön tasolla.  

KTM Aino Belt 

Oulun kaupunki

Kotitalousopettajien  laajeneva  tietoisuus  työrauhahäiriöistä 
oppitunneilla

Työrauha  on  opetuksen  ja  oppimisen  perusedellytys,  joka  tuottaa 
jatkuvasti haasteita opettajille. Työrauha ja työrauhahäiriöt ovat ilmiöinä 
hyvin  tunnettuja,  mutta  kotitaloustuntien  työrauhasta  on  niukasti 
täsmätietoa, vaikka kotitalous oppiaineena poikkeaa muista yläkoulun 
oppiaineista.  Toisaalta  työrauhasta  olemassa  olevakin  tutkimustieto 
vaikuttaa puutteellisesti hyödynnetyltä.

Tämän  työn  tarkoituksena  on  lisätä  ymmärrystä  kotitaloustuntien 
työrauhasta.  Selvittämällä  kotitalousopettajien  omia  käsityksiä 
työrauhasta, saadaan esiin se, millaisina työrauhahäiriöt näyttäytyvät 
häiriötilanteiden ratkaisun avainhenkilöille.

Tutkimuksen  lähestymistapa  on  fenomenografinen.  Fenomenografia 
tuo  näkyviin  laadullisesti  erilaiset,  määrällisesti  pienetkin  erot 
kohdejoukon  arkiajattelussa.  Fenomenografiassa  tulokset  kuvataan 
ilmiötasolla, ei yksittäisten ihmisten käsityksinä, mistä on etua, koska 
tutkittava ilmiö on sensitiivinen. 

Tutkimusaineisto  on  koottu  haastattelemalla  14  pohjoissuomalaista 
kotitalousopettajaa.     Teemahaastattelujen  teema-alueina  toimivat 
kolme  tieteellisestä  kirjallisuudesta  johdettua  näkökulmaa 



työrauhahäiriöihin. Teemat olivat: miten työrauhahäiriö rajataan eli mitä 
pidetään  työrauhahäiriönä,  mitä  nähdään  työrauhahäiriön  taustalla 
selittävinä tekijöinä ja miten työrauhahäiriöön puututaan.

Tämän  tutkimuksen  mukaan  kotitalousopettajien 
työrauhahäiriökäsitykset  kiteytyvät  neljään  erilaiseen  käsitystapaan. 
Työrauhahäiriöt  voidaan  nähdä  joko  pakollisena  riesana,  ulkoisten 
puitteiden  puutteina,  ilmapiirikysymyksenä  tai  opetustehtävänä. 
Käsitystavat  kuvastavat  työrauhahäiriöitä  koskevan  tietoisuuden 
laajenemista  pakollisesta  riesasta  ulkoisten  puitteiden  kautta 
ilmapiirikysymykseksi ja opetustehtäväksi. Kaksi viimeistä käsitystapaa 
ovat laajuudeltaan samantasoisia. 

Työrauhahäiriöiden  näkeminen  pakollisena  riesana  jättää  opettajan 
työrauhahäiriöiden  uhriksi  eikä  osoita  rakentavia  mahdollisuuksia 
vaikuttaa  työrauhaan.  Opettajan  keskittyminen  ulkoisten  puitteiden 
vajavaisuuksiin  kertoo  opetusjärjestelyjen  ja  fyysisen 
oppimisympäristön  keskeisyydestä  kotitalousopetuksessa.  Tällainen 
tieto  on  tarpeellinen  koulujen  resursseista  päättäville,  mutta  ei  auta 
arjen  työrauhahäiriötilanteissa.  Työrauhahäiriöiden  kokeminen 
ilmapiirikysymyksenä tai  opetustehtävänä suuntaa  huomion  sellaisiin 
tekijöihin,  joihin  opettaja  voi  itse  vaikuttaa.  Opettaja  voi  ehkäistä 
työrauhahäiriöitä rakentamalla luokkaan hyvää ilmapiiriä ja opettamalla 
oppilaille toivottuja käyttäytymistapoja.

Työrauhahäiriökäsitysten  laajuuden  vaihtelu  herättää  pohtimaan, 
voisiko  kotitaloustuntien  työrauhaa  edistää  lisäämällä  opettajien 
työrauhahäiriötietoisuutta  esimerkiksi  täydennyskoulutuksen  avulla. 
Voitaisiinko jo opiskeluvaiheessa paneutua tarkastelemaan, millainen 
merkitys  opettajan  omilla  käsityksillä  on  sille,  mitä  keinoja  ja 
vaikutusmahdollisuuksia työrauhahäiriötilanteissa huomataan?

Opettajan  kokemus  omasta  kyvykkyydestä 
työrauhahäiriökysymyksissä  on  keskeinen  osa  opettajan 
työhyvinvointia ja työssä jaksamista.

HTT Virpi Tökkäri 

Lapin yliopisto

Leikki aikuisen kokemuksena: kontekstina työ

Tarkastelen tutkimuksessani leikkiä aikuisuuden kokemuksena. Vaikka 
leikki  tunnustetaan  nykyään  paitsi  osaksi  lapsuutta  myös  koko 
elämänkaarta, aikuisten maailman painopiste on sekä arkiajattelussa 
että tutkimuksissa leikin sijaan ”vakavassa” työssä. Leikki voidaan jopa 
ajatella  työn  suhteen  alempiarvoiseksi:  ”ensin  työ,  sitten  huvi”. 
Aikuisuuden  leikki  mielletäänkin  helposti  kuuluvaksi  vapaa-ajan 
alueelle.  Sen  sijaan  leikin  suhde  työaikaan  ei  ole  samalla  tavalla 
ristiriidaton. Koska leikki on tärkeä osa aikuisen kokemusmaailmaa ja 
koska  työ  on  aikuisuudessa  merkittävä  elämänalue,  tarkasteluni 
painopisteenä ovat  aikuisten leikkikokemukset,  joiden kontekstina on 
työ. 
Tutkimusmenetelmänä  käytän  laadullista  metasynteesiä,  joka  on 
hermeneuttisen  kirjallisuuskatsauksen  muoto.  Synteesin  avulla 
tutustun aikuisuuden, leikin ja työelämän yhdistävään ajankohtaiseen 
empiiriseen  tutkimukseen.  Tavoitteena  on  muodostaa  kokonaiskuva 
siitä, miten leikki on tutkimuksissa määritelty ja miten sitä on tutkittu 
osana  työtä.  Kokoavana  pyrkimyksenä  on  pohtia  leikkiä  kaikille 
elämänalueille,  siis  myös  työhön,  ulottuvana  tärkeänä 
kokemusmahdollisuutena,  joka  voi  lisätä  työn  mielekkyyttä  ja 
hyvinvointia työpaikoilla. 
Tutkimustuloksina  esitän,  että  leikkiä  lähestytään  tutkimuksissa 
kolmella  tavalla.  Nämä  tavat  ovat  leikki  tekemisenä,  leikki 
kokemussisältönä  (kvaliat)  ja  leikki  todellisuuden ulottuvuutena.  Kun 



leikki  määritellään  tekemisenä,  tutkimus  kohdistuu  työnteosta 
erottuvaan  toimintaan,  jonka  ulkopuolinenkin  voi  havaita.  Tällaista 
tekemistä  ovat  esimerkiksi  pelaaminen,  hauskanpito,  lauleskelu, 
viheltely  ja  nauru.  Kun  leikkiä  lähestytään  kokemussisältönä,  leikki 
määritellään kokijan näkökulmasta. Tällöin se ei välttämättä tekemisen 
muotoina  eroa  työstä,  mutta  on  kokemuksena  erilainen.  Leikkiä 
kokemussisältönä  luonnehtivat  esimerkiksi  ilo,  nautinto  ja  flow. 
Kolmannessa  näkökulmassa  leikki  on  todellisuuden  ulottuvuus,  niin 
sanottu  ”toinen  todellisuus”,  joka  tavallisesti  sijaitsee  ”ensisijaisen 
todellisuuden”  taustalla  tai  varjossa.  Leikki  toisena  todellisuutena 
tarkoittaa tekemisen ja kokemisen irtautumista ”tavallisesta” elämästä, 
kun tavallisesti pätevät säännöt ja tavoitteet väistyvät leikin sääntöjen 
ja tavoitteiden tieltä.

3. Kokemuksen tutkimuksen menetelmät ja tieteenteoreettiset kysymykset

KL Teemu Suorsa
Oulun yliopisto

Eliö-ympäristö -järjestelmä, persoonallisuus ja perustelumallit, tai: 
tarttumapintoja  yksilölliseen,  yhteiseen  ja  yhteiskunnalliseen 
kokemuksessa

FM Reetta Eiranen 

Tampereen yliopisto
Kokemus ja historiantutkimus

Historiantutkimuksen  piirissä  kiinnostus  menneisyyden  ihmisten 
subjektiivisen  kokemuksen  tutkimukseen  on  kasvussa.  Esimerkiksi 
elämäkerrallinen  lähestymistapa  tarjoaa  hyvän  lähtökohdan 
kokemuksen  jäljittämiselle.  Yhteen  tai  muutamaan  henkilöön 
keskittyminen  mahdollistaa  syvällisen  kuvan  muodostamisen  heidän 
todellisuudestaan.  Esityksessäni  pohdin,  millaisista  teoreettisista 
lähtökohdista käsin tällaiseen projektiin voidaan ryhtyä. Olen lähtenyt 
etsimään  vastauksia  hermeneuttisesta  ja  eksistenssifilosofisesta 
perinteestä.  En  pyri  tutkimaan  filosofiaa  sinänsä,  vaan  käytän  ja 
muovaan  sitä  etsiessäni  välineitä kokemuksen  tavoitteluun 
historiantutkimuksessa.

 Esitykseni  teoreettisena  lähtökohtana  on  heideggerilainen 
ajatus  siitä,  että  inhimillinen  oleminen  on  ymmärtävänä  olemista. 
Tällainen  olento  ymmärtää  olevansa  olemassa,  ja  maailma  on  sille 
läsnä. Ehdotan, että olemisesta rakentuu kokemusta, kun tämä olento 
suuntautuu  olemiseensa  ymmärtävänä.  Se  ikään  kuin  tulkitsee  ja 
merkityksellistää  olemistaan  ja  maailman  läsnäoloa  itselleen.  Olen 
myös käyttänyt Diltheyn jaottelua elettyyn kokemukseen (Erlebnis) ja 
kokemukseen (Erfahrung). Eletty kokemus, Erlebnis, on se olemisen ja 
kokemisen alue, jota olento ei edes itselleen pysty käsitteellistämään, 
ja sen voisi mahdollisesti rinnastaa ymmärtävänä olemiseen. Erfahrung 
taas on käsitteellistettyä kokemusta. Tämän eron teon mielekkyys ja 
hedelmällisyys  historiantutkimuksen kontekstissa  on yksi  kiinnostava 
kysymys. 

Ajattelen  alustavasti,  että  ihmisten  maailma  on  sosiaalisesti 
rakentunut  ja  käsitteellistettyä  kokemusta  on  mahdollista  kiinnittää 
yhteiselle  alueelle  mm.  kielellisesti.  Näin  tulee  mahdolliseksi  päästä 
käsiksi  toisen  kokemukseen  (ainakin  välillisesti)  ja  pyrkiä 
ymmärtämään  sitä.  Kielellistäessään  kokemustaan  ihminen 
tarinallistaa  sitä  sekä  itselleen  että  muille.  Esimerkiksi  kirjeiden 
elämäkerrallisen  historiantutkimuksen  lähteinä  voidaan  käsittää 
sisältävän kielellisesti yhteiselle alueelle kiinnitettyä kokemusta.

Historiantutkimuksen  erityispiirre  verrattuna  moneen muuhun 
kokemuksesta  kiinnostuneeseen  tieteeseen  on  ajallinen  etäisyys 
kohteeseen. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että tutkija on säilyneen, 



yleensä  kirjallisen  materiaalin  varassa.  Tarkentavia  tietoja  on 
mahdotonta  kysyä,  niitä  voi  ainoastaan pyrkiä  päättelemään.  Tutkija 
rakentaa  dialogia  omasta  horisontistaan  käsin  itsensä  ja  kohteensa 
välille  ja  pyrkii  tuomaan  aineistosta  uusia  vastauksia  esiin  tarkalla 
kontekstoinnilla.

Toivon,  että  näiden  ajatuskulkujen  kautta  on  mahdollista 
lähestyä  subjektiivisia  kokemuksia  historiantutkimuksessa 
hedelmällisellä  tavalla  ja  rakentaa  elämäkerrallisen 
historiantutkimuksen genreä teoreettisesti kiinnostavasti eteenpäin.

FT, KL, PsM Timo Latomaa 
Oulun yliopisto

Kokemushistoriallinen  tutkimus;  Psykologinen 
elämäkertatutkimus kokemuksen tutkimuksena

Esityksessä  tarkastellaan  empiirisen  psykologisen 
elämäkertatutkimuksen tieteenteoreettisia lähtökohta: tutkimuskohteen 
käsitteellistämistä ja tutkimuksen metodisia perusteita. Psykologisessa 
elämäkertatutkimuksessa  tutkimuskohteena  on  yksilön 
kokemushistoria,  joka  ymmärretään  minuuden,  so.  kokemuksen 
itsestä,  rakentumisena  ja  uudelleenrakentumisena  yksilön 
elämänkulussa.  Tutkimusaineistona  psykologinen 
elämäkertatutkimuksessa on tutkittavan kuvama elämäkerta. 
Itse,  minuus,  ymmärretään  maailmasuhteena,  jossa  keskeistä  on 
suhde  itseen.  Kaikkia  muita  maailmasuhteita  tarkastellaan  osana  ja 
suhteessa  kokemuksen  itsestä.  Psykologinen  elämäkertatutkimus 
erottaa  mentaalisena  ilmiönä  yksilön  kokemushistorian  (kokemusten 
historia)  ja  situationaalisena  ilmiönä,  elämänkulun  (elämän  historia, 
tapahtumahistoria).  Yksilön  minuutta,  suhdetta  itsen  ymmärretään 
rekonstruoimalla  kokemushistoria  asettamalla  se  elämänkulun 
yhteyteen.  Elämänkulkua  jäsennetään  elämänvaihein  ja 
elämänalueina, joista yksilön situaatiot rakentuvat. Kokemushistoriaa ja 
minuuden  rakentumista  tarkastellaan  yksilön  mielen  rakentumisena 
kehitysvaiheina. 
Psykologinen  elämäkertatutkimus  erottaa  tutkittavan  oletetun 
(realistinen  oletus)  eletyn  elämän  (elämänkulku)  ja  koetus  elämän 
(kokemushistoria) ja muistetun elämäkerran, joiden välissä on torjunta 
sekä  sensuurin  suodattama  kerrotun  elämäkerran  sekä  tutkijan 
rekonstruoiman  elämäntarinan,  joka  kuvaa  yksilön  elämäkertaa 
minuuden rakentumisena. Psykologisen elämäkertatutkimuksen metodi 
on  psykologinen  syvähermeneuttinen  tulkinta,  jossa  tutkittavan 
kuvaama elämäkerta muodostaa elämäkerran pintarakenteen. Tutkija 
rekonstruoi   tutkittavan  elämäkerrasta  oletetun  tutkittavan 
elämäntarinan,  jossa  kokemushistoria  on  asetettu  elämänkulun 
yhteyteen.

FM Tiina Jaatinen, Kirjallisuus
Oulun yliopisto

Miten vuorovaikutteinen prosessi (nykytaiteessa) tuottaa tietooa?

Miten taide tuottaa tietoa?
Määrittele taide. Määrittele tieto.
Missä kontekstissa ja mitä tarkoittaa miten?
Tietoa  kenelle?  Tutkimustietoa,  havaitsijan  tietoa  vai 
taiteilijan lisääntynyttä omaa ymmärrystä?

Visuaalinen  taide  (myös:  nykytaide,  kuvataide) kytketään 
käsitykseen  prosessiin  perustuvasta  maailmasta,  jossa 
kaikki on jatkuvassa liikkeessä ja muutoksen tilassa.
Myös taide on liikettä kohti ja poispäin, rinnalle ja toisinaan 
jopa  läpi.  Visuaalinen  taide  ikään  kuin  tapahtuu 
kohtaamisen tilassa. Tämän tilan muodostavat teos, taiteilija 
ja  kokija.  Taideteos  ei  ole  staattinen.  Se  ei  ole  objekti 



totutussa  mielessä.  Teos  on  pikemminkin  jatkuvassa 
tulemisen tilassa. Se sijaitsee jatkuvissa kohtaamisissa. Sen 
luonne ja olemus on kehkeytyvää, leikkivää, jekuttavaa.
Teostodellisuus haastaa ja kutsuu.
Miksi? Miten?
Oikeastaan  kyseessä  on  muutos  taiteen  tekemisen 
prosessissa: Visuaalisen taiteen kentällä...
Haha... ”Visuaalisen”
Koko käsite on oikeastaan aika kökkö.
Millä tavoin esimerkiksi  bluescreenillä  seisominen ja itsen 
ilmestyminen  videolle 
(http://www.paulalehtonen.net/paula_lehtonen/works_pages
/0000ff.html)  on  visuaalista?  Näköhavaintoon  perustuvaa 
toki, jos aistimellisuutta eritellään, siis visuaalista ennemmin 
kuin  haju-  tai  makuperusteista.  Toisaalta  taide  ei 
tässä(kään) tapauksessa ole mitään nähtävää, katsottavaa 
ja silmää miellyttävää. Taide on se, mikä kiusaa mieltä: Mitä 
tässä tapahtuu? Mikä tässä on taide? Mikä on kaiken tämän 
tarkoitus?  Mihin  tällä  viitataan?  Ymmärränkö? Miksi  minä 
liikutan tätä, eikä se minua?

Miten tällaiset kohtaamiset, itsen toisen älyn leikin tunteiden 
rajamaastossa tapahtuvat, vaikuttavat siihen, miten taidetta 
tulisi tutkia?

Sekoittavat pakkaa.

Taideteoksen ymmärtäminen. Sen kokeminen, kohtaaminen 
ja  ”antaa sen vain  vaikuttaa”.  On jännittävä ajatus,  miten 
akateeminen  viisastelu  tieteestä,  tietämisestä  ja  tiedon 
kategorioista  tulee  haastetuksi,  kun  tieteen  kohteena  on 
täysin uusi objekti. Tai ei täysin uusi, mutta jokin sellainen, 
mikä ei ole mahtunut tieteen karsinoihin.

Taiteen muuttuva prosessi -
Teoksen  ajatteleminen  prosessuaalisena  tekee  siitä  
liikkuvan  tai  elävän  objektin,  jonka  merkitys  rakentuu  
toistuvien  kohtaamisien  kautta.  Kohtaaminen  on  
tilanteellinen  tapahtuma,  joten  taiteen  prosessi  on  
samanaikaisesti  tilannesidonnainen  ja  toisaalta  itseään  
uudistava.
 -  rinnastuu  muihin  episteemeihin  sosiaalisen 
vuorovaikutuksen  (multimodaalisuus,  intersubjektiivisuus) 
murroksesta. Liike, muutos, simultaanisuus...

Kohtaaminen,  tämä  vuorovaikutteinen  prosessi, 
nykytaiteessa  tuottaa  tietoa  kokemuksellisen 
merkityksellistämisen kautta. (ehkä?)

4. Kokemuksen tutkimuksen filosofia ja aatehistoria 

PhD, Docent Edward Dutton

University of Oulu

Evolution of religious experience

Religious  experiences  are  often  understood  to  be  the  most  intense 
experiences it is possible to have. This presentation will examine how 
religious experience and religion evolved, arguing that it is the product 
of a series of adaptations that were useful in prehistory. It will further 
show that religious experience, and religion, has survival value and is 
sexually attractive, meaning that it continues to be selected for. It will 
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then look at why some people have religious experiences and some 
don't   and argue that  academics are extremely likely  to  have these 
experiences. It will suggest that we have intense experiences of any 
kind because they have survival and procreational value.

YTM Henna Seinälä 

Jyväskylän yliopisto

Kokemuksellisuus Nietzschen filosofiassa.

Väitöskirjassani käsittelen Friedrich Nietzschen käsitystä historiasta ja 
kasvatuksesta  sekä  ikuisesta  paluusta  ja  niiden  yhteydestä 
kokemuksellisuuteen.  Historia-  ja  aikakäsitys  sekä  ikuisen  paluun 
ajatus  liittyvät  olennaisesti  yhteen  ja  niiden  myötä  avautuu  myös 
Nietzschen kasvatusfilosofia, jonka yhtenä keskeisenä sanomana on, 
miten tulla omaksi itsekseen. Ikuisen paluun ajatus ja itseksi tulemisen 
ajatus  liittyvät  Nietzschellä  läheisesti  yhteen.  Ikuinen  paluu  on 
Nietzschen  vaikeimpana  pidetty  ja  hänen  itsensä  mielestä  hänen 
tärkein ajatuksensa.

Nietzsche piti ikuista paluuta tärkeimpänä ajatuksenaan ja hän kuvaa 
kirjoituksissaan sitä  hetkeä,  jolloin  sai  kyseisen  ajatuksen.  Ajatus  ja 
etenkin sen kokemisen hetki vaikuttivat häneen ilmeisen suuresti.

Tulkintani mukaan ikuisen paluun ajatus on ei ole kosmologinen ajatus 
siitä, että kaikki todella palaa uudestaan ja uudestaan samanlaisena, 
vaikka  syklinen  aikakäsitys  vaikuttikin  Nietzschen  ajatteluun.  Sen 
sijaan  ikuisen  paluun  ajatus  näyttäytyi  Nietzschelle  itselleen 
nimenomaan  kokemuksena.  Hän  kirjoitti  siitä  kokemuksesta,  jonka 
yhteydessä  sai  ajatuksen  ikuisesta  paluusta.   Tulkintani  mukaan 
ikuisen paluun ajatus on tapa käsittää – tai pikemminkin kokea – aika 
ja oma historiallisuutensa uudella tavalla. Se on ikään kuin Nietzschen 
metodi tulla omaksi itsekseen. 
Ikuisen paluun ajatus nimittäin vaatii  henkilökohtaista sitoutumista ja 
voisi sanoa, että jopa eräänlaista kokemusta siitä. Ikuisessa paluussa 
on  siis  kyse  ajatuskokeesta:  Mitä  jos  kaikki  palaisi  tismalleen 
samanlaisena? Ja siitä, miten yksilö vastaa tähän kysymykseen. Se on 
hyvin  henkilökohtainen  ja  siten  omaan  elämänhistoriaan  ja 
nimenomaan  kokemuksellisuuteen  sidottu  kysymys.   Voisikin  kysyä, 
että  voiko  ikuisen  paluun  ajatusta  edes  ymmärtää,  jos  sitä  ei 
nimenomaan jotenkin koe henkilökohtaisesti, vaikkakin hypoteettisessa 
mielessä. 

Nietzschen  ikuisen  paluun  ajatuksen  voisikin  kytkeä  laajemminkin 
siihen,  että  miten  teoreettisia  ajatuksia  voi  ehkä  ymmärtää  vain/tai 
paremmin kokemuksellisuuden, kokemuksellisen käsittämisen kautta. 
Jos  itsellä  on  henkilökohtainen  kokemus  jostakin,  niin  sitten  asian 
myös  ymmärtää  paremmin.  Usein  –  ellei  aina  –  myös  tieteessä 
tutkitaan nimenomaan itselle henkilökohtaisesti  tärkeitä asioita, joista 
on jokin/jotakin kokemusta. 

Kasvatusfilosofisesti  ajatellen  ikuisen  paluun  ajatuksen  voisi  siis 
nimenomaan  kytkeä  yhteen  kokemuksen/kokemuksellisuuden  ja 
kokemuksellisen oppimisen kanssa. 

Näitä  väitöskirjani  teemoja  voisin  pyrkiä  avaamaan  tarkemmin 
Kokemuksen  tutkimuksen  klassikoita  ja  ajankohtaisia  teemoja 
työryhmässä.

YTM Tero Vaaja

Jyväskylän yliopisto
Kokemuksen kuvaaminen ja tuttuustieto

Inhimillinen  subjektiivinen  kokemus  on  mielenfilosofian  keskeisiä 



kysymyksiä.  Yksi  siihen  liittyvä  ongelma  on  tiedollinen:  miten  on 
mahdollista tietää, millaista toisen ihmisen subjektiivinen kokemus on? 
Käsitteiden, joita käytämme kokemustemme kuvailuun, on oltava jollain 
tapaa objektiivisia ollakseen yleisesti ymmärrettäviä, ja näin ollen niillä 
vaikuttaa  olevan  lähtökohtaisesti  vaikea  tavoittaa  jotain,  mikä  on 
nimenomaan subjektiivista. 

On  luontevaa  ajatella,  että  tietääksemme  tai  ymmärtääksemme 
”millaista on olla” joku toinen, meillä itsellämme on täytynyt olla ainakin 
jossain määrin samankaltaisia kokemuksia, joiden avulla ymmärrämme 
toista.   Jos  pystymme  samaistumaan  toisen  kokemuksiin  omien 
kokemustemme  kautta,  meillä  on  ainakin  jonkinasteista  tietoa  siitä, 
”millaista on” olla tuo toinen.

Filosofiselta  kannalta  tässä  voi  nähdä ongelman.  Näyttää  siltä,  että 
voimme  tietää,  millaista  on  olla  toinen  ihminen  vain  seuraavassa 
mielessä.   Tunnistan  toisen  kuvauksen perusteella,  että  hänellä  on 
kokemus tyyppiä x, ja tiedän, miltä minusta itsestäni tuntuu silloin, kun 
minulla on kokemus tyyppiä x. En kuitenkaan voi tietää, miltä toisesta  
tuntuu silloin, kun hänellä on hänen oma x-tyyppinen kokemuksensa, 
koska  minulla  ei  ole  pääsyä  hänen  ensimmäisen  persoonan 
näkökulmaansa. 

Tämä kysymys koskee Thomas Nagelin (1937- ) filosofiassa tunnetuksi 
tekemää  tajunnan  kokemuksellisuutta,  sen  ”what  it’s  like”-aspektia. 
Tarkastelen  ajatusta,  että  kullakin  subjektilla  on  omasta 
henkilökohtaisesta kokemuksestaan tietoa, jota kenelläkään muulla ei 
voi  edes  periaatteessa  olla.  Esitän,  että  tämän  väitteen  takana  on 
tietoteoreettisia  oletuksia,  jotka  liittyvät  niin  kutsutun tuttuustiedon ja 
propositionaalisen  tiedon  väliseen  suhteeseen.  Yhtäältä  voidaan 
ajatella, että tietyn kokemuksen läpikäyminen muodostaa jo yksinään 
tietyntyyppistä  (tuttuustiedoksi  kutsuttua)  tietoa  kyseisestä 
kokemuksesta.  Toisaalta  voidaan  ajatella,  että  tietyn  kokemuksen 
läpikäyminen  (jota  voidaan  kutsua  tuttuussuhteeksi  kyseiseen 
kokemukseen)  on  erityinen  väline  propositionaalisen  tiedon 
tuottamiseen henkilökohtaisesta kokemuksesta. Sillä on episteemistä 
merkitystä,  mutta  se  ei  sinällään  ole  tiedon  laji.  Esitän,  että  vain 
ensimmäinen  tulkinta  on  omiaan  luomaan  kuvan 
ylitsepääsemättömästä rajasta  itsen  ja  toisen sisäisten  kokemuksien 
välillä,  jollaista  mm.  Ludwig  Wittgenstein  (1889-1951) 
myöhäisfilosofiassaan vastusti. 

VTM Mika Suojanen, Filosofia

Turun yliopisto/ 
Käyttäytymistieteiden ja filosofian 
laitos

KAUNIIN  TAI  RUMAN  TAIDETEOKSEN  KOKEMUS:  ONKO 
ESTEETTINEN KOKEMUS OBJEKTIIVINEN VAI SUBJEKTIIVINEN?

On tosiasia, että ihmisillä on erilaisia mielipiteitä siitä, mikä on kaunista 
taidetta.  Kuitenkaan taidefilosofiassa  ei  ole  yleisesti  hyväksytty,  että 
kauniiden  tai  rumien  asioiden  kokeminen  ei  voisi  olla  objektiivista. 
Taideteoksien,  ihmisten  tai  luonnon  ilmiöiden  kauneus  tai  rumuus 
vastaisivat kokemuksen piirteitä. Tällä tarkoitetaan mahdollisuutta, että 
objektilla  on  kauneuden  tai  rumuuden  ominaisuus,  ja  yleisemmin 
esteettisiä ominaisuuksia, jonka eri ihmiset kokisivat. Näin ollen tieto 
kauniista  tai  rumasta  maalauksesta,  runosta  tai 
performanssiesityksestä  on  kokemusperäistä.  Esitykseni  ongelmana 
on, onko kauniita ja rumia taideteoksia olemassa vai ovatko kauneus ja 
rumuus  subjektiriippuvaisia  kokemuksia,  kuten  David  Hume  väitti. 
Aluksi  tarkastelen,  mitä  kokemus  yleisesti  on  ja  miten  siitä  on 
mahdollista saada luotettavaa informaatiota. Kokemus nimittäin eroaa 
koettavasta objektista. Samalla selitän, miten esteettinen ominaisuus 
eroaa  eiesteettisestä.  Sitten  kuvaan  1950-luvun  jälkeen  esitettyjä 
analyyttisen  taidefilosofian  argumentteja  väitteelle,  että  esteettinen 



kokemus on objektiivinen. Erityisesti Monroe C. Beardsleyn argumentit, 
että taideteoksen esteettiset ominaisudet ovat  aistein koettavia, ovat 
synnyttäneet  paljon  keskustelua  viime  vuosikymmeninä.  Näyttäisi 
kuitenkin  siltä,  että  Beardsleyn  kauneuden  ja  rumuuden  kriteereinä 
ovat  mielihyvän  ja  inhon  kokemukset.  Tästä  seuraisi,  että  sama 
taideteos  voisi  kuitenkin  aiheuttaa  erilaisen  esteettisen  taideteos-
kokemuksen eri  henkilöille,  vaikka musiikkiteos tai maalaus omaakin 
tiettyjä objektiivisia ominaisuuksia. Lopuksi hahmottelisin metodia, jolla 
osoittaa, että henkilön esteettinen kokemus taideteoksesta olisi myös 
subjektiivinen. Esitän hypoteesin, että henkilön taustauskomusten on 
mahdollista vaikuttaa, miten tämä kokee esitettävän taideteoksen. Jos 
on etukäteen tietoa henkilön taustauskomuksista taiteesta, niin voidaan 
ennustaa, miten hän reagoi, kun jokin teos ilmenee hänelle. Empiirinen 
tutkimus  voisi  vahvistaa  väitettä,  etteivät  vain  ihmisten  taidetta 
koskevat mielipiteensä olisi  subjektiivisia  vaan myös kokemuksensa. 
Esineillä ja ilmiöillä ei olisi esteettisiä ominaisuuksia.

FM Joose Järvenkylä 

FT Antti Keskinen 

FM Tommi Kakko

FT Jarkko Toikkanen

Tampereen yliopisto

Tampereen  yliopiston  oppiaine  englannin  kieli,  kirjallisuus  ja 
kääntäminen ja Suomen akatemian projekti Objects, Modality, and the  
Propositional Attitudes (filosofia) järjestää työpajan

Toisen kokemuksen tietäminen

Kokemuksen käsitteellä on filosofiassa ja kirjallisuudentutkimuksessa 
pitkä ja monivivahteinen historia. Kokemuksen yksilöllisyyden ongelma 
ja  kielen  lähes  ihmeellinen  kyky  välittää  kokemuksia  eivät  yleensä 
herätä  kummastusta  arkielämässä,  mutta  niiden  lähempi  tarkastelu 
nostaa  esiin  kysymyksiä,  jotka  ovat  vaivanneet  filosofeja  tuhansia 
vuosia  ja  jotka  ovat  edelleen  ajankohtaisia.  Työryhmämme lähestyy 
mielen,  kielen  ja  kokemuksen  ongelmia  käsittelemällä  erilaisten 
kokemusten  ja  kielen  suhdetta  yhtäältä  jokapäiväisten,  toisaalta 
poikkeuksellisten  kokemusten näkökulmista.  Voiko  toisen kokemusta 
todella  tietää?  Kuinka  hyvin  kieli  välittää  kokemuksia  ja  tarvitaanko 
kieltä  kokemusten  jakamiseen?  Vaatiiko  toisen  kokemuksen 
ymmärtäminen, että keskustelijat ovat kokeneet jotain samantapaista? 
Onko  kokemusten  jakaminen  mahdollista,  jos  jaettava  kokemus 
poikkeaa  radikaalisti  jokapäiväisistä  kokemuksista?  Minkälaisia 
kokemuksia on mahdollista jakaa ja onko olemassa kokemuksia, joita 
ei  voi  jakaa?  Jos  epäonnistumme  yrittäessämme  kuvata 
poikkeuksellisia  kokemuksiamme,  kasvattaako  epäonnistuminen 
ymmärrystämme  jollain  muulla  tavalla?  Työryhmässämme  on  neljä 
esitystä,  joista  kaksi  lähestyy  aihetta  filosofian,  kaksi 
kirjallisuudentutkimuksen  näkökulmista.  Pohdimme  pääasiassa 
filosofisia  kysymyksiä,  joilla  on  merkitystä  niin  erityistieteiden  kuin 
arkielämän  kannalta.  Kirjallisuuteen  keskittyvät  esitykset  tarjoavat 
esimerkkejä  poikkeuksellisista  kokemuksista  ja  luovat  pohjaa 
työryhmän keskusteluille.

Puhujat:

FM Joose Järvenkylän suunnitteilla oleva tutkimus keskittyy muistia ja 
oppimista  koskevaan  psykologian  filosofiaan,  minkä  lisäksi  hänen 
tutkimusintresseihinsä  kuuluvat  erityisesti  tieto-oppi,  Wittgensteinin 
filosofia  ja  tavallisen  kielen  filosofia.  Järvenkylän  tällä  hetkellä 
esitarkastuksessa  oleva  väitöskirja  kritisoi  klassisia  filosofisia 
oikeutusteorioita, ja hän on ollut toimittamassa teoksia tavallisen kielen 
filosofiasta ja kirjallisuuden filosofiasta.

FM Tommi Kakko opiskelee ja opettaa englannin kieltä ja kirjallisuutta 
Tampereen  yliopistossa.  Hän  valmistelee  tutkimusta  valistusajan 
lääketieteen  ja  okkultismin  retoriikasta  ja  puolustaa  väitöskirjaansa 



Tampereella huhtikuussa.

FT  Antti  Keskinen  on  Suomen  Akatemian  tutkijatohtori  Tampereen 
yliopistossa.  Hänen  tutkimuksensa  keskittyy  kielen  ja  merkityksen 
filosofiaan. Meneillään olevassa tutkimuksessaan Keskinen tarkastelee 
sosiaalisen kognition ja kielen suhdetta merkitys- ja tietoteoreettisesta 
näkökulmasta.

FT Jarkko Toikkanen opettaa ma. yliopistonlehtorina englannin kieltä 
ja kirjallisuutta  Tampereen yliopistossa.  Tutkimusintresseihin  kuuluvat 
kuva ja sana -teoria sekä affektiiviset kokemukset. Palgrave Macmillan 
julkaisee  vuonna  2013  hänen  monografiansa  The  Intermedial 
Experience of Horror: Suspended Failures.

1. Yksityisen kielen argumentti, vielä kerran
Joose Järvenkylä

Wittgensteinin  yksityisen  kielen  argumentin  katsotaan  yleisesti 
osoittavan, että kielen merkitys ei voi olla periaatteellisesti yksityinen. 
Toisin sanottuna, ei ole mahdollista konstruoida sellaista kieltä, jonka 
merkitystä  ei  periaatteessakaan  voi  ymmärtää  kukaan  muu  kuin 
kielenkäyttäjä itse. Yksityisen kielen argumentin hyväksyminen nostaa 
kuitenkin  pinnalle  kysymyksen  siitä,  kuinka  on  mahdollista  selittää 
kielen luovuus ja produktiivisuus. Tämä perustuu sille, että yksityisen 
kielen  argumentti  on  suunnattu,  muun  muassa,  ajattelun  kielen 
hypoteesia  vastaan.  Henkilöt,  jotka  kannattavat  ajatusta  ajattelun 
kielestä, joka siis on eräs yksityinen kieli, selittävät produktiivisuuden 
yleensä  siten,  että  jo  olemassa  olevaa  (ajattelun)  kieltä  ja  sen 
kielioppia  käytetään  uusien  ymmärrettävien  ilmausten  tuottamiseen. 
Esitelmässäni  käyn  läpi  niitä  periaatteellisia  tapoja,  joilla  yksityisen 
kielen  argumentin  hyväksyminen  voi  vastata  produktiivisuuden  ja 
luovuuden  esiin  nostamaan  haasteeseen.  Erityisen  tarkastelun 
alaisena on kysymys siitä, edellyttääkö Wittgensteinin argumentti myös 
kokemuksen yksityisyyden kieltoa.

2. Kieli ja toisen kokemuksen ymmärtäminen
Antti Keskinen

Kykymme  ymmärtää  toisia  ihmisiä  –  sosiaalinen  kognitio  –  on 
nykypsykologiassa  ja  mielen  filosofiassa  suosittu  tutkimusaihe. 
Kokeellinen tutkimus antaa vahvoja viitteitä siitä, että jo ensimmäisen 
ikävuoden aikana tyypillisesti kehittyvillä yksilöillä on kyky jollain tasolla 
ymmärtää, mitä kanssaihminen kokee: mitä tämä havaitsee, tuntee tai 
mistä  tämä  on  aiemman  kokemuksensa  perusteella  tietoinen. 
Joidenkin  tutkimusten  mukaan  jopa  7  kuukauden  ikäinen  vauva 
hahmottaa  yksinkertaisia  havaintoon  perustuvia  uskomustiloja  ja 
ennakoi  toisen  käyttäytymistä  tällaisten  uskomustiloja  koskevien 
”toisen kertaluvun uskomusten” perusteella. Tähänastisen tutkimuksen 
perusteella onkin ilmeistä, että toisen kokemuksien ymmärtäminen ei 
edellytä kielellisyyttä – itse asiassa monen kehityspsykologin mielestä 
normaali  kielellinen  kehitys  edellyttää  sosiaalis-kognitiivisia  kykyjä. 
Lähes yhtä ilmeistä kuitenkin on, että tämä kieliriippumattomuus pätee 
vain  melko  ”yksinkertaisiin”  perustapauksiin.  Toista  ääripäätä 
tarkasteltaessa  voidaan  todeta,  että  ilman  kielen  hallintaa  ja  laajaa 
uskomuspohjaa  olisi  mahdotonta  ylipäätään  ymmärtää,  että  toinen 
kokee  syvällistä  onnea  ja  tyydytystä  imeskellessään  rutiköyhänä 
roskalaatikosta  löytämäänsä  homeista  leivänpalaa,  tai  käsittää,  että 
toinen  on  ahdistunut  kokiessaan  elävänsä  jonkun  muun  elämää. 
Kuitenkin  ymmärrämme tällaisiakin  kokemuksia  melko  vaivattomasti. 
Omista  ja  toisten  mielentiloista  puhuminen  on  meille  jokapäiväistä 
”arkipsykologisointia”.  Tässä  mielessä  kokemuksemme  näyttäisivät 



olevan laajasti  kanssaihmistemme tavoitettavissa.  Nousee kysymys, 
voiko  meillä  olla  kokemuksia,  joita  ei  pysty  välittämään  muille  sen 
paremmin  ei-kielellisen  sosiaalisen  kognition  kuin  kielellisen 
kommunikaationkaan avulla,  ja  onko  intuitiivinen  ideamme tällaisista 
täysin yksilöllisistä kokemuksista lainkaan mielekäs.

3. Kokemuksen välittämisen mahdottomuus kirjallisuudessa
Tommi Kakko
Jarkko Toikkanen

 Yksi  kirjallisuuden  tehtävistä  on  välittää  kokemuksia,  joihin  lukijat 
voivat   samaistua. Kirjallisuuden avulla voidaan kertoa jokapäiväisistä 
kokemuksista,   mutta  käytännössä  epätavalliset  kuvaukset 
epätavallisista  kokemuksista  ovat niitä,  jotka  herättävät  eniten 
huomiota.  Länsimaisen  kirjallisuuden  kaanon voidaankin  käsittää 
poikkeuksellisten  kokemusten  poikkeuksellisten  kuvausten historiana. 
Kokemusten välittämisen haaste toiselle kielen avulla motivoi lyriikkaa 
ja  proosaa,  mutta  joskus  sen  epäonnistuminen  kertoo 
lukijalle enemmän  kuin  värikkäin  kielikuva.  Tarkastelemme  kahden 
tyyppisiä esimerkkejä.

 Kakko  keskittyy  kokemuksen  kuvauksen  epäonnistumisen 
käyttöön elämänkerrallisessa  kirjallisuudessa,  erityisesti 
hallusinaatiokokemusten kuvauksiin. Kuvaukset ovat tapauksia, joissa 
kokija  tietää  näkevänsä  harhoja, mutta  on  silti  vakuuttunut 
kokemuksensa autenttisuudesta.  Tuloksena on epäonnistunut kuvaus 
kokemuksesta, joka on kielen tuolla puolen, mutta joka samalla myös 
takaa  yksityisen  kokemuksen  aitouden.  Kokemuksen 
esittäminen pelkän  vihjaamisen  avulla  on  merkki  kielen  rajallisesta 
kyvystä  kuvata maailmaa,  mutta  se  myös  varmistaa,  että  itse 
kuvauksen  takana  on  aito  kokemus.  Hallusinaatioiden  kuvaukset 
havainnollistavat  dramaattisesti  jaetun  kokemuksen paradoksia:  jotta 
kokemus  voidaan  jakaa,  jotain  siitä  täytyy  jäädä  kuvauksen 
 ulkopuolelle.  Toikkanen  tarkastelee  esimerkkejä  kokemuksen 
kuvauksen
 epäonnistumisen  käytöstä  kirjallisuudessa  keskittyen  kauhun 
kokemusten  kuvauksiin. Näissä tapauksissa kokijan ymmärrys särkyy 
koetun  edessä  ja  hän   välittää  tuntemuksen  lukijalle  sellaisen 
kuvauksen muodossa, joka kammottaa ja kiehtoo yhtä aikaa. Kauhun 
kokemusten kuvaukset havainnollistavat poikkeuksellisille kokemuksille 
usein  tyypillistä  paradoksaalisuutta: yhtäältä  ne  näyttäytyvät 
vältettävinä, toisaalta kiehtovina.


