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Kirjoittaminen on erottamaton osa tut-
kimustyötä, mutta tutkimustekstillä 
on omat kriteerinsä, jotka erottavat sen 
muista tekstin tuottamisen muodoista. 
Taiteen lajit ovat eriasteisesti riippuvaisia 

lukemisesta ja kirjoittamisesta, mutta olivatpa niiden 
suhteet tekstiin mitä hyvänsä, ilman diskursiivista ulot-
tuvuutta taiteen tutkimusprojekteja on nykyisellään 
hankala saattaa päätökseen. Ilman kirjoitettua tutkimus-
raporttia tutkimustulokset jäisivät hämärän peittoon ei-
vätkä täyttäisi tieteelle asetettua kriteeriä yhteisestä jaet-
tavuudesta.

Voiko tutkimus olla taiteellista?
Taiteilijoiden toteuttamilla tutkimuksilla tarkoitan tut-
kimuksia, jotka käsittävät kirjoitetun osuuden ohella tai-

teellisen produktion: tuoteperheen, näyttely-, näytelmä- 
tai konserttisarjan jne. Sekavien nimityskäytäntöjen ja 
yhtenäisen linjan puuttumisen vuoksi kirjoitettu osuus 
yhdistetään helposti tieteelliseen osuuteen ja taiteellinen 
produktio taiteelliseen osuuteen. Eikö molempien osi-
oiden tulisi edustaa tutkimusta? 

Taiteellisen tutkimuksen linjanvedoissa tehtiin heti 
alussa selväksi, että tiedemaailmasta ei haluttu omaksua 
suoria malleja eikä painottaa opiskelijavalinnoissa teo-
reettista orientaatiota. Näin taiteellisesta tutkimuksesta 
tehtiin lähtökohtaisesti yhteismitatonta ja vertailukel-
votonta muuhun maassa tehtävään akateemiseen tutki-
mukseen. Taiteellinen tutkimus suojautui omaksi saarek-
keekseen, jossa pyrittiin tuottamaan uutta tietoa ilman 
varsinaista tietoteoriaa. 

Tietoinen teoreettisen orientaation ulossulkeminen 
kielii käytännön ja teorian vastakkainasettelusta sekä 
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pelosta, että teoria syö taiteen. Peloista ja ohjelmallisista 
tavoitteista huolimatta jatko-opiskelijat eivät ole nou-
dattaneet linjaa kirjaimellisesti: taiteellisen tutkimuksen 
opin- ja taidonnäytteistä löytyy teoreettisia esityksiä, 
joiden argumentaatio ja rakenne perustuvat tiedemaa-
ilman konventioihin. Myös käynnissä olevien taiteellisten 
tutkimusten tutkimusteemoista löytyy samoja akatee-
misia käsitteitä, joilla suomalaiset tutkijat yliopistoissaan 
operoivat. Mitenpä muuten uutta tietoa olisi mahdollista 
konkretisoida kuin linkittämällä käytäntöä teoriaan?

Vuosituhannen vaihteessa suomalaisessa tiede- ja tai-
demaailmassa puhuttiin hiljaisesta tiedosta (tacit know-
ledge). Taiteellisissa tutkimuksissa turvauduttiin hiljaiseen 
tietoon vaihtoehtoisena ratkaisumallina, joka legitimoisi 
tieteestä irtileikatun tutkimusohjelman salonkikelpoi-
seksi. Varmimmaksi vakuudeksi Kuvataideakatemian 
taiteellisen tutkimuksen esittelyjulkaisut kulkevat ni-
mellä The Artist´s Knowledge ja joissakin taiteellisen tut-
kimuksen kirjallisissa esityksissä painotetaan taiteilijan 
tiedon erityisyyttä ikään kuin taiteilijan tieto olisi episte-
mologian puuttuva lenkki. 

Yleisen tieteenteon kriteerin mukaan tutkimuksessa 
on eksplikoitava, miten tieto on saatu ja millä edellytyk-
sillä tietoon on päästy. Onko taiteilijan ilmaisun vais-
tonvaraisin ulottuvuus yleistettävissä ja eksplikoitavissa? 
Entä miten hiljainen tieto voi olla eksplisiittistä, kun 
se jo nimensäkin mukaisesti on hiljaista tai kirjaimelli-
semmin äänetöntä ja sanatonta (tacit)? 

Taiteilijan toteuttama tutkimus on 
taiteilijalähtöistä
Taiteilijan ja käsityöläisen työskentelyssä lienee aimo 
annos vaistonvaraisuutta, mutta hiljainen tieto ei tyh-
jennä sitä merkityksistä: taiteilijan ja käsityöläisen työs-
kentelyssä on myös ainesta, joka voidaan yhteisesti jakaa, 
käsitteellistää ja ymmärrettävästi sanallistaa. 

Voisiko taiteilijalähtöinen tutkimus olla yhteisen ja-
kamisen, käsitteellistämisen ja ymmärrettävän sanallista-
misen edellytyksenä? 

Kaikki taiteellisen tutkimuksen nimellä kulkeva tai-
teellinen toiminta on periaatteessa taiteilijalähtöistä tut-
kimusta, koska se nousee taiteilijoiden pyrkimyksistä 
käsitteellistää taiteellisia käytäntöjään. Taiteilijalähtöinen 

tutkimus ei kuitenkaan asetu valmiiksi kavennetun in-
stitutionaalisen kaavan osaksi, vaan se asettuu positioon, 
jossa tieteellisyyden vaateeseen suhtaudutaan vakavasti. 
Taiteilijalähtöinen tutkimus on toinen nimitys tekijä-
lähtöiselle tutkimukselle. Toisin kuin tyypillisessä tutki-
mustapauksessa, taiteilijan tutkimuskohde on hänessä it-
sessään, hänen toimintaansa määrittävissä sisäisissä ja ul-
koisissa momenteissa. Taiteilijalähtöinen tutkimus onkin 
taiteellisen tutkimuksen lailla luonteeltaan simultaanista: 
tutkimuksessa aktuaalistuvat sekä taiteilijasubjekti että 
tutkijasubjekti.  

Taiteilijalähtöinen tutkimus eroaa taiteellisesta tut-
kimuksesta kuitenkin siinä, että taiteilijalähtöistä tutki-
musta toteuttava tutkija-taiteilija kirjoittaa väitöskirjan, 
jota hän puolustaa väitöstilaisuudessa julkisesti akatee-
misena väitöskirjana. Taiteilija siis hyppää akateemisiin 
saappaisiin, mutta ei luovu taiteilijuudestaan. Hän 
osoittaa väitöskirjassaan taiteellisen työskentelynsä tut-
kimuksellisen kontribuution.  Osana tätä osoittamista 
ja tutkimusongelmansa ratkaisemista taiteilija voi ana-
lysoida laadullisesti ja/tai määrällisesti hankkimaansa ti-
lasto-, haastattelu- ja/tai tekstiaineistoaan, jos hän kokee 
mainitun aineiston kokoamisen ja analysoimisen tar-
peelliseksi. Tällainen aineiston analyysi ei vähennä tutki-
muksen taiteellisuutta. Päinvastoin. Se voi lisätä taiteili-
joiden tutkimustyön uskottavuutta ja luotettavuutta.

Taiteilijalähtöinen tutkimus on siis näkemykseni 
mukaan taiteellisen työn ja toiminnan käytäntöä ja 
tämän käytännön teoreettista ja käsitteellistä tulkintaa 
korostavaa toimintaa. On tärkeää, että taiteilijat tutkivat 
heitä itseään koskevia käytännöllisiä kysymyksiä, jotka si-
vuavat tavalla tai toisella taiteen konkretiaa: taiteen tuot-
tamista, välitystä, funktiota ja merkitystä.  

Taiteilijoiden vielä muotoaan hakevassa tutkimus-
maailmassa taiteilijalähtöinen tutkimus voisi olla tuore 
vaihtoehto, jossa taidetta ei alisteta kirjoitettavan raportin 
kuvitukseksi tai kirjoitettua osiota visuaalisen aineksen 
selostukseksi. Tutkiva taiteellinen työskentely edellyttää 
tutkimusongelmien ja metodien tiedostamista taiteellisen 
työskentelyn osana. Mielestäni taiteilijalähtöisessä tut-
kimuksessa tutkijasubjekti ja taiteilijasubjekti ovat yhtä. 
Kun näin on, ei tarvitse kysyä, kumpi oli ensin: teoria vai 
käytäntö.
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