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TEEMAT 

 

Taiteen tuottama tieto 

Tieteen ja taiteen vapaa arvoperusta 

Taiteellinen tutkimus 

 

 



TAUSTAA 

 

Vaikuttavuuskeskustelu - 

populismin ja totuuden jälkeisen 

ajan haasteet 

 

”Asiantuntijuuden vaalija saatetaan 

puolustuskyvyttömäksi, kun hänet 

julistetaan kaikenmaailman dosentiksi. 

Tästä on helppo jatkaa niiden, joille on 

eduksi, etteivät ihmiset osaa tai halua 

kuunnella asiantuntijoita. Sivistyksen 

halveksuntaa osataan käyttää hyväksi, 

eikä sivistyneistö voi luottaa siihen, että 

poliitikot ajaisivat koulutuksen, 

tutkimuksen ja oppimisen asiaa.”  

 
(Kivistö & Pihlström 2018, 29) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAITEEN TUOTTAMA TIETO 

 

 

Tieteen yhteiskunnallisen 

vaikuttamisen tarve 

 

1. Tiede maailmankuvan ja 

sivistyksen rakentajana 

2. Tiede vaurauden ja hyvinvoinnin 

lähteenä 

3. Tiede päätöksenteon perustana 

4. Tiede käytäntöjen kehittäjänä  

 
(Tieteen tila 2016, 44) 

 

 

 



 

 

 

TAITEEN VAPAA ARVOPERUSTA 

 

Ei- utilitaarinen (hyödyttömyyden) logiikka 

 

Päämäärät ja pyrkimykset  ovat 

hyötytarkastelujen tuolla puolen 

 

Miten vaikuttavuus ja hyöty ymmärretään? 

Raha ja arvo? 

 
(aiheesta mm. Kivistö & Pihlström, 2018, 

160,198) 



Jos taide ymmärretään sekä tutkimusmenetelmänä että tutkimustuloksena, se tuottaa toista 
tietoa asiantuntijapuheen rinnalle. (aiheesta mm. Varto 2017) 

 

Toinen tieto - yksityiskohtainen, kokemuksellinen, paikantunut, ihmettelevä, paljastava ja 
pohdiskeleva. (aiheesta mm. Hänninen, Karjalainen & Lahti 2006) 

 

”… ei ole intuitiivista toimintaa vaan reflektoivaa ja korjaavaa, kokeilevaa ja tilanteille 
antautuvaa tekemistä. Taito tuo mukanaan hyvin vahvan arviointikyvyn, joka orientoi 
toimintaa samalla vauhdilla kuin se tapahtuu.” (Varto 2017, 34) 
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”Eihän musta tanssijaa tullu, mutta hyvä kunto 

autto mua sähkömieheksi. Tanssin kautta koin 

olevani hyvä, vaikka en koulussa. Mulla riittää 

kunto rämpiä, mähän tanssin yli viis vuotta, 

vaikka paska keskiarvo olikin.”  

 
(My Way esitystaltiointi 15.11.2016) 
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Kiitos, että sain tulla! 
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Mikäli tiede ja taide eivät ole rinnakkain, mikäli sisäpuolinen tieto ei mahdu 

viralliseen tietoon, tämä on vain näyte mittareihin mahtumattomasta, 

vaikka se on mittaamattoman arvokasta.  

https://www.youtube.com/watch?v=seyl45ElqxU 
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