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Tiivistelmä 
 
 
Kuvataidemaailma on jatkuvan muutoksen tilassa. Myös ajankohtainen kuvataidekoulutus on sen 
vaikutuspiirissä ja muutoksessa mukana. Vallitsevan koulutuspolitiikan avulla luodaan raamit 
ammatillisen kuvataidekoulutuksen toteuttamiselle ja siinä tapahtuvat reformit ohjaavat osaltaan 
koulutuksen toteuttamista. Taide heijastaa aikaansa, mutta on myös perustellusti väitetty 
koulutuksen olevan aikansa peili. Käsillä olevan gradu-tutkimukseni tarkoituksena on tehdä 
näkyväksi näistä kahdesta reflektiosta projisoituvia taustavaikuttajia, niiden vaikutusta 
koulutukseen, simultaanista läsnäoloa tai etääntymistä. 
 
Tutkimukseni kohteeksi rajaan Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutin, sen eri toimintajaksot 
perustamisvuodesta 1971 vuoteen 2000. Toimintahistoriaa tarkastelen opetussuunnitelmissa 
tapahtuvien muutosten ja muutokseen vaikuttaneiden tekijöiden välityksellä. Toimintahistoriassa 
esiintyvät kolme aikajaksoa Lahden taideinstituutin vaiheissa ajoittuvat Lahden taideinstituutin ja 
Muotoiluinstituutin (Lahden taideoppilaitos) yhteiseen aikaan, Lahden taideinstituutin itsenäiseen 
aikaan Lahden kaupungin omistamana oppilaitoksena ja Lahden ammattikorkeakoulu-aikaan. 
 
Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus. Kuvataiteen koulutukseen sovellettuja 
opetussuunnitelman malleja ja vallitsevaa opetussuunnitelmakäsitettä olen esitellyt tutkimuksessani 
esiintyvien opetussuunnitelmien avulla. Lahden taideinstituutin omistuspohja, koulutuslainsäädäntö, 
koulutuspolitiikka ja kuvataiteen sisäinen kehitys muodostuivat yhtenäisiksi taustakriteereiksi 
Lahden taideinstituutin opetussuunnitelmien tarkastelulle. Näiden kriteerien vaatimukset 
näyttäytyvät tutkimuksessani opetussuunnitelmakäsitteen muutoksina ja niissä esiintyvien 
oppiaineiden määrällisinä ja laadullisina eroina. Näitä eroja olen tulkinnut ja analysoinut 
opetussuunnitelmiin vaikuttaneiden tekijöiden avulla.  
 
Tutkimukseni aineistosta on muodostunut Taideinstituutin opetussuunnitelmien historiaa, mutta 
myös laajemmin sen opetuksesta ja opetuksen taustavaikutuksista kertovaa historiaa. Kronologiseen 
järjestykseen aseteltu tutkimusaineisto esiintyy tutkimustuloksina tutkimuksen johtopäätöksiä ja 
pohdintaa tehtäessä. Pohdinta ja johtopäätökset kappaleessa esittämäni vastaukset 
tutkimusongelmina esiintyneisiin kysymyksiin eivät näy yksin analyysistä johdettuina, vaan sekä 
tulkinnasta tai analyysistä kehiteltyinä ratkaisuina. Vastauksissa ei eksplisiittisesti erotetakaan 
analyysia ja tulkintaa toisistaan johtuen käyttämästäni kvalitatiivisesta tutkimusmenetelmästä.  
Tutkimuskysymyksiksi asetin: miten opetussuunnitelmat ovat muuttuneet Lahden taideinstituutissa 
ja mitkä ovat olleet määrääviä tekijöitä opetussuunnitelmatyössä? Miten kuvataidemaailma ja 
koulutuspolitiikka ovat heijastuneet kuvataidekoulutuksen järjestelyissä ja miten kuvataidekoulutus 
on myötäillyt yhteiskunnan kehitystä? 



 

 

Tutkimukseni keskeisinä tuloksina voidaan esittää seuraavia johtopäätöksiä: Lahden taideinstituutin 
opetussuunnitelmiin ovat oleellisesti vaikuttaneet tehdyt koulutuspoliittiset ratkaisut. Nimenomaista 
kuitenkin on, että opetussuunnitelma on muotoutunut eri aikoina, enemmän tai vähemmän, 
taidemaailmasta käsin, sen muutosagenttina toimineen kuvataiteilijaopettajan toimesta.   
 
Tutkimuksestani voi nähdä, että yhteiskunnalliset murrokset esiintyvät taidemaailman reagointina 
niihin. Kuvataidekoulutukseen ne vaikuttavat yhtäältä koulutuspolitiikan koulutukselle asettamien 
odotusten kautta ja toisaalta taidemaailmasta sinne johdettuina kasvavina tarpeina. Tutkimuksestani 
käy ilmi, että virallinen opetussuunnitelma on ajoittain poikennut radikaalisti sen käytännön 
toteutuksesta ja taide- ja kulttuuripolitiikasta johdetut tarpeet kuvataidekoulutukselle eivät aina ole 
kohdanneet koulutuspolitiikan sille asettamia odotuksia.  
 
 
 
Avainsanat: ammatillinen kuvataidekoulutus, ammattikorkeakoulu, koulutuspolitiikka, kuvataide, 
opetussuunnitelmat, oppiaineet, pedagogiikka, soveltavataide, taidepolitiikka, yhteiskunnallinen 
muutos. 
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Johdanto 
 

Taiteellinen tutkimus tai tutkiminen kuvataiteessa on kasvava haaste kuvataiteen koulutukselle ja 

kuvataiteilijoiden jatko- ja täydennyskoulutukselle. Taiteen tutkimuksesta puhuttaessa keskiöön 

nousee kuvataiteen opettaminen eli sen pedagogiikka. Aihetta on Suomessa tai muuallakaan tutkittu 

suhteellisen vähän. Kuva siitä, miten kuvataiteilijan ammattiin opitaan, on teorialtaan jokseenkin 

selkeytymätön. 

 

Kuvataidekoulutuksessa vallitsevasta pedagogiikasta voi muodostaa kuvaa kuvataidekoulujen 

historiikeista ja juhlajulkaisuista. Margareta Willner-Rönnholmin Taidekoulun arkea ja unelmia 

kirja (Willner-Rönholm, 1996) tarkastelee Turun piirustuskoulun vaiheita taidehistoriallisesta ja 

Suomen taidekoulutuksen historiasta käsin. Kuvataideakatemian 150-vuotis juhlajulkaisu, Silmän 

oppivuodet, (Stewen, 1998) kertoo taiteilijaopettajien ajatuksia taiteen opettamisesta ja 

taidekoulutuksen historiasta. Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutin 30-vuotisjuhlajulkaisu 

(Salokannel, 2006) raportoi koulutukseen vaikuttaneita koulutuspoliittisia ja hallinnollisia päätöksiä 

ja esittelee Taideinstituutissa opettajina toimineita taiteilijoita. Alan ammattilehdet, Taide-lehti ja 

Kuvataiteilija, sivuavat joskus yksittäisin artikkelein ja teemanumeroin aihepiiriä.  

 

Kuvataiteilijoiden koulutusurasta Suomessa ja ammatillisen koulutuksen määrästä (Karttunen, 

2006), koulutuksen vaikuttavuudesta (Karhunen, 2004), taiteenalan tulonmuodostuksesta ja 

työmarkkinatilanteesta (Karhunen & Rensujeff, 2006) on olemassa taiteen keskustoimikunnan 

julkaisusarjassa tutkimusraportteja. Kuvataiteen pedagogisiin kysymyksiin ne antavatkin osaltaan 

taustatietoja. Taidekasvatuksesta ja taiteen perusopetuksesta on runsaasti tutkimusaineista. 

Kasvatustieteen ammatillisen koulutuksen puolelta ei kuitenkaan löydy yhtään kuvataiteen 

pedagogiikkaa koskevaa tutkimusta. Tämän tietäen ja kuvataiteilijoiden koulutuksen parissa 

tekemästäni työstä kasvanut kiinnostus kuvataiteen pedagogisia kysymyksiä kohtaan rohkaisi minut 

laatimaan aiheesta gradu-tutkielmani. Toivon tutkimuksestani olevan apua työhön, jolla kehitetään 

taidekoulujen oppimisympäristöjä ja opetussuunnitelmien kriittistä arviointia. 

 

1960 – luvun lopussa ja 1970 – luvulla tapahtui Suomessa suuria rakenteellisia muutoksia 

yhteiskunnan eri alueilla. Niiden vaikutuksesta ja myös ennustettavien kehityskulkujen 

todentamiseksi suomalainen koulutuspolitiikka joutui uudelleen arvioinnin kohteeksi ja vastaamaan 

tulevaisuuden yhteiskunnan haasteisiin. Samaan aikaan myös kulttuuri- ja taidepolitiikan ideaaleiksi 

muodostuivat rakentuvan hyvinvointiyhteiskunnan ihanteista käsin taiteilijoiden toimeentulon 
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turvaaminen ja kulttuurin saavutettavuuden edistäminen. Peruskoulun toteuttaminen, keskiasteen 

koulutusjärjestelmän luominen ja yliopistojen tutkinnonuudistus ajoittuivat kaikki kyseiselle 

aikajaksolle. Tuohon aikaan Suomi avautui myös ulospäin. Sen ilmentymänä ylikansallinen TV- ja 

elokuvatarjonta lisääntyi ja esimerkiksi kuvataiteen puolella Suomessa tuotettiin siihen asti suurin 

kansainvälisen kuvataiteen katselmus ARS-68. Vuoteen 1961, ensimmäiseen ARS – näyttelyyn 

saakka Suomi oli ollut sodanjälkeisen ajan uusimman kuvataiteen osalta varsin suljettua aluetta, 

vaikka taideteollisuudessa suomalainen design olikin luotu kansalliseksi ja kansainväliseksi 

käsitteeksi. Tämä suomalaista yhteiskuntaa syvältä muokkaava monitasoinen murros heijastui 

taidejärjestelmään, kuvataiteisiin ja myös kuvataidekoulutukseen. Tutkielmassani selvitänkin eräitä 

niistä lähtökohdista, joista kuvataidekoulutusta tuolloin järjesteltiin ja miten järjestelyt ovat 

vaikuttaneet kuvataidekoulutuksessa käytettyjen opetussuunnitelmien muutokseen. Toinen suuri 

yhteiskunnallinen ja koulutuspoliittinen murros ajoittui 1980 – luvun jälkipuoliskolle ja 90 - luvulle. 

Kuvataidekoulutuksen osalta se näkyi kuvataiteen korkeimman opetuksen järjestelyissä sekä osana 

uutta rakentuvaa ammattikorkeakoulujärjestelmää.  

 

Tutkielmani rajautuu kahden suuren koulutuspoliittisen murroksen väliseen aikaan, Lahden 

taideoppilaitoksen perustamisvuodesta 1971 vuoteen 2000. Tutkielmassani tarkastelen, miten 

opetussuunnitelmat ovat muuttuneet Lahden taideinstituutissa, mitkä seikat olivat vaikuttaneet 

opetussuunnitelmien muutoksiin ja mikä on ollut taidemaailman vaikutus kuvataidekoulutuksen 

järjestelyissä. Lisäksi pohdin miten kuvataidekoulutus oli myötäillyt yhteiskunnan kehitystä.  

     

Kolmenkymmenen vuoden aikajakson perusteellinen ja monipuolinen kuvataidekoulutuksen 

esittely tutkielmassani osoittautui aiheen monitasoisuudesta vuoksi mahdottomaksi. Siksi päätin 

keskittyä siinä vain yhden muuttujan, eli Lahden taideinstituutin opetussuunnitelmissa 

tapahtuneiden muutosten esittelyyn. Tutkielmani jättää monia avoimia kysymyksiä eikä edes 

perusselvityksenä ota huomioon läheskään kaikkia kuvataidekoulutukseen, eikä edes 

opetussuunnitelmien muutoksiin vaikuttavia tekijöitä. Kaksi kuvataidekoulutuksessa keskeisesti 

vaikuttanutta ideaalia ovat kuitenkin selkeästi esillä koko tarkastelujakson ajan: vapaan taiteen 
traditioon pohjautuva, hyötynäkökannoista vapaa taideakatemiatraditio ja moderniin 

hyötyajatteluun pohjaava soveltavan taiteen perusteita hyödyntävä näkemys.  

Hyötyajatteluun pohjaavan taiteen tehtävänä on ”koristella ja kaunistaa elämää tai kuvata ja selittää 

sitä” (Stewen 1998, 8). Se perustuu ajatukseen soveltavan taiteen ja vapaan taiteen ideaalien 

sekoittumisesta ja uskoon taiteen ykseydestä. Taideakatemiatraditiolla viittasin tässä 

eurooppalaiseen vapaan taiteen koulutusperinteeseen, jonka juuret ovat renessanssin ajan 
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humanististen tieteiden ja kuvataiteiden yhteydessä (ks. mm. Efland 1989, 26-34; Sarjas-Korte 

1990, 51-54). 

 

Kuvataidekoulutuksen opetussuunnitelmissa tapahtuvia muutoksia seuraan esimerkkitapauksen 

kautta. Sellaiseksi olen valinnut Lahden taideinstituutin, nykyisen Lahden ammattikorkeakoulun 

Taideinstituutin. Tarkastelen sen opetussuunnitelmissa ja koulutusjärjestelyissä perustamisvuodesta 

näihin päiviin asti tapahtuneita muutoksia. Yhden esimerkin varaan rakentuva kuvaus ei selitä kuin 

osaltaan niitä kaikkia muutostekijöitä, jotka ovat vaikuttaneet tarkasteluajanjaksolla 

kuvataidekoulutukseen maassamme. Sen avulla on kuitenkin mahdollisuus piirtää yhden 

taidekoulun opetussuunnitelmatyön profiilia hahmottelemaani aikakausista esiin nousevaa 

kulttuurista ja koulutuksellista taustaa vasten. Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutti esiintyy 

tekstissä nimellä Lahden taideinstituutti tai Taideinstituutti. Muita oppilaitoksen eri aikakausina 

käytössä olleita nimiä ovat olleet Lahden taideoppilaitos ja Lahden taidekoulu. 
 

2 Kuvataidekoulutuksen historiaa 

 

Suomessa on opiskeltu kuvantekijöiksi, veistäjiksi ja maalareiksi, aluksi käsityöperinteen pohjalta. 

Keskiajalla ja uudenajan alussa ei kuvataiteilija-käsitettä tunnettu, vaan maalarit, koristemaalarit, 

rapparit ja puusepät suorittivat maalaus- ja koristelutöitä lähinnä kirkkoihin ja sen tarpeisiin. 

Maalarin oppi saatiin mestarin apulaisena muiden käsityöammattien tapaan. (Lehtonen 2002, 343 – 

345.) Taiteen alkava vapautuminen käsityöläisten ammattikuntalaitoksista ja sen itseisarvoisuuden 

vahvistuminen johtivat pohjoismaiden vanhimman taidekoulun perustamiseen Tukholmassa vuonna 

1778. Suomessa vaatimatonta piirustusopetusta saivat halukkaat yliopistossa piirustusmestarin 

johdolla ja 1830 perustettiin lähinnä tuleville käsityöläisille tarkoitettu piirustuskoulu Turkuun. 

Helsinkiin perustettiin Suomen taideyhdistyksen piirustuskoulu, eli nykyinen kuvataideakatemia, 

vuonna 1848.  

Helsingin ja Turun piirustuskoulun kohdalla oli vielä 1850-luvulla liioiteltua puhua 

varsinaisista taidekouluista. Alku oli vaatimatonta, ja tulevat taiteilijat olivat pienenä 

vähemmistönä muiden piirustustaidon tarvitsijain ja harrastajain joukossa. Maalaaminen ei 

kuulunut Turun koulun ohjelmaan Ekmanin aikana lainkaan, vaikka hän antoikin siinä 

yksityistä ohjausta. Suhteellisen vähän maalattiin myös Helsingissä, ja 1860- luvun alussa 

oppilaiden maalausintoa ryhdyttiin tietoisesti hillitsemäänkin, kun tulokset näyttivät liian 

epäilyttäviltä.(Sarjas-Korte 1990. 111.)  
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Fredrik Cygnaeus (1807 - 1881), joka toimi Suomen Taideyhdistyksen puheenjohtajana vuosina 

1863 - 1868, vaikutti aktiivisesti taideakatemian perustamiseksi Suomeen. Taideyhdistyksen 

seuraavan puheenjohtajan Carl Gustav Estlanderin toimesta toteutui kuitenkin Ateneum rakennus 

Rautatientorin kupeeseen ja sinne sijoittuivat sekä Taideyhdistyksen että Taideteollisuusyhdistyksen 

koulut ja taide- ja taideteollisuusmuseo. Näiden kahden henkilön, Estlanderin ja Cygnaeuksen 

kautta välittyy myös kaksi Suomessa vallitsevaa kuvataidekoulutuksen ideaalia. Cygnaeuksen 

ihanne pohjasi romantiikan perintöön, kun taas Estlander näki kuvataidekoulutuksen osaksi 

modernia hyötyajattelua. (Stewen 1998, 7.) Sittemmin taidekouluja on perustettu Viipuriin 1930 ja 

Vapaa taidekoulu Helsinkiin 1935. Kankaanpään taidekoulu syntyi 1965 ja Lahteen taidekoulu 

perustettiin 1971. Aluepoliittisin perustein ja taidekoulutuksen saavutettavuuteen vedoten 1980-

luvulla perustettiin Suomeen useita taidekouluja. Yhdeksänkymmentäluvulle tultaessa 

taidekoulutusta antavien yksiköiden määrä maassamme oli kasvanut toiselle kymmenelle.(Liite 1)  

 

Varsinainen kuvataiteilijoiden ammatillinen koulutus alkoi siis jo 1800-luvulla, jona aikana alkoi 

kehittyä myös nykymuotoinen taideinstituutio museoineen, gallerioineen, taiteilijajärjestöineen ja 

taidehallintoineen. Lakisääteisesti kuvataiteilijan ammatti hyväksyttiin ammatillisen koulutuksen 

rahoituslain piiriin kuitenkin vasta 1987. (Laki 487/87, 147/89,§ 20)  

 

Uuden rahoituslain myötä kuvataidealan oppilaitokset alkoivat noudattaa niille laadittua 

valtakunnallista keskiasteen opetussuunnitelmaa. Ammattikorkeakoulujärjestelmän kokeiluaikana 

1990-luvulla ja sen vakiintumisen myötä keskiasteen kuvataidealan oppilaitokset muuttuivat osaksi 

sitä. Niiden joukossa oli myös Suomen vanhin taidekoulu, Turun piirustuskoulu, nykyiseltä 

nimeltään Turun Taideakatemia.  

 

Kuvataideakatemia siirtyi valtion omistukseen 1985 ja tehtävänsä mukaan se antoi kuvataiteeseen 

liittyvien ammattialojen ylintä opetusta maassamme (Kuvataideakatemia, opinto-opas 1987 - 1988). 

Sitä ennen se oli ollut vuodesta 1848 vuoteen 1939 Helsingin taideyhdistyksen piirustuskoulu. Sen 

jälkeen koulu oli Suomen Taideakatemian säätiön hallinnassa ja nimeltään Taideakatemian koulu. 

(Heiskanen 2002, 240.)  Se toimi pitkään Ateneum-rakennuksen tiloissa Rautatientorilla. Samassa 

rakennuksessa sijaitsi Ateneumin taidemuseo ja vielä 1970-luvulla mm. Taideteollinen oppilaitos. 

Yleisesti puhuttiinkin, että se ja se taiteilija oli käynyt Ateneumin. Ateneumin käyneitä taiteilijoita 

olivat siten eri alojen muotoilijat, kirjapainoalalle koulutetut faktorit kuin kuvataiteilijatkin. 

Kouluista eri ammatteihin valmistuneita visuaalisten alojen ammattilaisia ei kansan keskuudessa 
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tunnistettu omiksi ammattiryhmikseen. Rakennuksessa opiskelleita nimitettiin kaikkia Ateneumin 

käyneiksi taiteilijoiksi. Tällä seikalla voi olla edelleenkin hämäävää vaikutusta visuaalisten alojen 

koulutusta suunniteltaessa. Nykyisin Kuvataideakatemia on Suomen ainoa kuvataidealan yliopisto. 

Kooltaan se on pieni, vähän yli 200 opiskelijan korkeakoulu. Korkeakouluksi Kuvataideakatemia 

muuttui vuonna 1993, ja yliopistoksi 1998.  
 

Tutkimukseni kohteena oleva Lahden taideinstituutti perustettiin 1971 ja lakisääteisen valtionavun 

piiriin se siirtyi 1987. Vakinaiseen ammattikorkeakouluun kuuluvaksi osaksi Taideinstituutti 

liitettiin 1996. Tuolloin yksittäisistä oppilaitoksista ja niiden eri omistajayhteisöistä koostunut 

ammattikorkeakoulun kokeilujakso päättyi, omistuspohja yhtenäistyi ja Lahden 

ammattikorkeakoulusta tuli yksi, useista koulutusaloista koostuva kokonaisuus.   

 

Kuvataidekoulutuksen pitkä traditio sen eri muodoissa kehittyi eurooppalaisen kulttuurin 

kehityksen myötä Antiikin Kreikan ajoilta. Mestari- oppipoika pedagogiikan juuret ulottuvat 

käsityöperinteessä antiikin Kreikkaan, keskiaikaisiin luostarikouluihin ja kilta- ja ammattikuntien 

piirissä toimineiden mestareiden opetukseen (Elkkins 2001, 7). Tästä samasta perinteestä 

kuvataiteilijoiden koulutus on kautta aikojen ammentanut osansa. Taidekoulutuksen historiasta voi 

nähdä, että se noudattelee sekä taidehistorian, että yhteiskunnallisen kehityksen suuntaviivoja. 

Kirjassaan History of Art Education, Arthur Efland taustoittaa taidekasvatuksessa tapahtuneita 

muutoksia taidehistorian ja yhteiskunnallisten muutosten avulla 2500 vuoden ajalta. Kirjan 

keskeinen sanoma on, että yhteiskuntamuoto ja suuret yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat 

taiteen ja taidekasvatuksen sisältöön ja muutokseen. Esimerkiksi spartalaisessa yhteiskunnassa taide 

oli instrumentaalisessa asemassa tarkoituksenaan kohentaa ruumiinkulttuuria ja menestystä 

sotakentillä. Hellenistisen ajan Kreikan kulttuurissa taiteesta nautittiin ja sen parissa vietettiin 

joutoaikaa. (Efland1989, 7 - 16.)  

 

Taidekoulutuksen historiassa näyttäytyvät eri aikakausina niille ominaiset tavoitteet, tavoitteet jotka 

ovat tunnistettavissa samankaltaisina myös taidekoulutuksen lähihistorian eri vaiheissa. Kontekstin 

valottaminen näiden menneisyyden ilmiöiden kautta auttaa osaltaan ymmärtämään tutkielmassani 

esiintyvien Taideinstituutin eri toimintajaksojen luonnetta. 
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3 Kuvataidekoulutus osana taidemaailmaa 

 

3.1 Taidemaailma  
 

Taidemaailma yleiskäsitteenä on laaja ja jotenkin vaikeasti hahmotettavissa. Käytän sitä kuitenkin 

kuvaamassani merkityksessä, koska se tällä hetkellä on vakiintunut terminä taideyhteisön käytössä. 

Taideyhteisö on rajallisempi ja tarkemmin määriteltävissä oleva käsite. Se käsittää henkilöitä: 

taiteilijoita, taidefilosofeja, taideteoreetikkoja, arvostelijoita ja yleensä taidehenkilöitä. 

Taidemaailmaan kuuluu lisäksi instituutiot, taidepolitiikka, taidepedagogiikka, taiteenteoria ja 

vaikkapa taideilmasto. (Honkanen 1986, 138).  Taidemaailma muodostuu taiteen kentällä 

vaikuttavista pelisäännöistä ja pelaajista. Taiteen kentällä tapahtumat ovat luonteeltaan sosiaalisia ja 

monitasoisten sopimusten, pelisääntöjen normittamia. Taiteenkentällä pelataan myös marginaalissa, 

instituutioiden normittavan vaikutuksen ulkopuolella, kentän uusia rajoja piirtäen. 

Institutionaalisessa taiteenteoriassa taidemaailman ammattikäytännöt ja konventiot ovat jatkuvassa 

muutoksessa ja marginaalista siirrytään kohti kentän ydintä. Ytimestä käsin määritellään 

kulloistenkin taidetekojen arvo ja määreet edellytyksiksi taiteen taloudelliseen tukeen (ks. mm. 

Lepistö 1991). 

 

Kuvataiteen koulutus on instituutiona osa taidemaailmaa. Ammatillisen koulutuksen piiriin 

luettavan taidekoulutuksen järjestelyistä ovat Suomessa ennen vastanneet taideyhdistykset ja 

säätiöt. Suomen Taideyhdistyksen kautta Taideyhdistyksen piirustuskoulu Helsingissä ankkuroitui 

institutionalisoituvaan taidekenttään. Myöhemmin koulu toimi Suomen Taideakatemian säätiön 

kouluna ja sille valtion puolelta ohjautuva taloudellinen tuki oli lähinnä opetusministeriön 

taideosaston harkinnanvaraista valtion apua. Myös Turun Piirustuskoulun asema on ollut 

samankaltainen (Willner – Rönholm 1996, 10). Oleellista on, että molempien oppilaitosten 

rahoituksesta vastasivat kuvataiteen kentälle sijoittuvat instituutiot omine taiteen asiantuntemusta 

edustavine tahoineen.  

 

Vasta 1980- luvulla on taidekoulutusta alettu rahoittaa lakisääteisesti suoraan valtion toimesta. 

Tuolloin myös ammattikasvatushallitus ja opetusministeriö ottivat vastuun koulutuksen 

suunnittelusta, normituksesta ja sisällöstä. Ammattikasvatushallituksen alainen keskiasteen 

ammatillinen kuvataidekoulutus oli siellä organisoitu erilliseksi opintolinjaksi käsi- ja 

taideteollisuusopetuksen toimiston hallintaan. Suomen Taideakatemian säätiön koulu siirtyi 

Kuvataideakatemiana valtion omistukseen ja opetusministeriön alaisuuteen. Sisäisissä asioissa 
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Kuvataideakatemialle taattiin asetuksen turvin autonomia, joka käytännössä mahdollisti 

opetusohjelmien muodostamisen taidemaailman vaatimusten mukaiseksi. Kuvataiteen keskiasteen 

opetussuunnitelman perusteita laadittaessa ammattikasvatushallitus käytti asiantuntijoina myös 

kuvataiteilijoita. Taidekentän edustuksen lisäksi he edustivat rehtoreina uuden rahoituslain piiriin 

siirtyviä oppilaitoksia. Yhtaikaa sekä keskushallinnon, että taidemaailman hyväksymä 

opetussuunnitelma oli edellytys koulujen paremman taloudellisen aseman turvaamiseksi. Näin 

ammattikasvatushallituksen käsi- ja taideteollisuusopetuksen toimisto siirtyi osaksi kuvataiteen 

kenttää. Marginaalissa pelattiin soveltamalla tilanteisiin milloin koulutuspolitiikan, milloin 

taidemaailman sääntöjä.  

 

3.2 Taidealan opiskelu 

 
Kuvataiteilijaksi voi valmistua nykyisin kaikista kuvataiteen ammatillista koulutusta antavista 

oppilaitoksista. Koulutus ei kuitenkaan yksin takaa menestymistä ammatissa, mutta se auttaa. Pieni 

osa taiteilijoista on itseoppineita. Jotkut ovat saaneet taidekoulutuksensa yksinomaan ulkomailla tai 

valmistuneet jostakin muusta taidekoulutusta antavasta tai taiteellista työskentelyä tukevasta 

oppilaitoksesta. On sanottu, että kuvataiteilijana toimiminen on jatkuvaa uuden opiskelua, jossa 

kuvataidekoulutus on yksi tärkeä vaihe. Sanotaan myös, että taiteilijaksi ei valmistuta vaan 

synnytään. Ilmeisesti taiteilijoina toimivilla on sellainen tietty erityislahjakkuus, jota ilman ei voi 

tulla toimeen ammatissa.  

 

Taidekoulutukseen pyrkijöitä on huomattavasti enemmän kuin siihen voidaan ottaa. Esimerkiksi 

Lahden taideinstituuttiin tai Kuvataideakatemiaan pääsee hakijoista opiskelemaan vain 5 - 10 % 

(Liite 2). Taidekoulutuksesta valmistuneiden ammattinimike on kuvataiteilija. 

Kuvataideakatemiasta on valmistuttu myös taidemaalariksi, kuvanveistäjäksi tai taidegraafikoksi. 

Yleisimmin ammattinimike täsmentyy vasta ammatissa toimimisen myötä. Ammattiliiton jäsenyys 

vaikuttaa nimikkeen käyttöönottoon. 

 

Entisistä opisto- tai toisen asteen kuvataidealan oppilaitoksista valmistuneille Kuvataideakatemia ei 

ollut jatkokoulutusta antava oppilaitos. Yleisenä käytäntönä oli, että niistä valmistuneet halutessaan 

hakeutuivat sinne opiskelijoiksi valintakokeiden kautta ja aikaisemmin suoritetuista opinnoista sai 

joitain korvaavia suorituksia. Ammattikorkeakouluista valmistuneillekaan ei vielä vuonna 2000 

ollut Kuvataideakatemiassa tarjolla ylempään korkeakoulututkintoon tähtääviä jatko-opintoja. 

Ammattikorkeakouluista kuvataiteilijoiksi valmistuneiden oli mahdollisuus jatkaa opintojaan 
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Taideteollisen korkeakoulun Pallas ohjelmassa. Ohjelma oli erityisesti taiteen teoriaa vahvistava, 

alle 35-vuotiaille kuvataiteilijoille suunnattu 40 opintoviikon mittainen jatkokoulutusohjelma 

 

Nykyisin kuvataidealan koulutusta tarjoaviin korkeakouluihin pyrkivillä on usein edeltäviä 

taidealan opintoja. Niitä on mahdollista suorittaa useissa ammatillisissa oppilaitoksissa kuvallisen 

ilmaisun perustutkinnon muodossa. Korkeakoulu- ja ammatillisista oppilaitoksista säädetyn lain 

ulkopuolella toimivat taidekoulut, kuten Taidekoulu Maa ja Vapaa taidekoulu valmentavat nekin 

osaltaan opiskelijoita korkeakouluopintoihin tai toimijoiksi kuvataiteen kentälle. Nykyisin 

kuvataiteilijaksi valmistuvan opiskelijapolku muodostuukin usein korkeakouluopiskelua edeltävistä 

taideopinnoista ja kuvataiteen kandidaattitasoisten ammattikorkeakoulu tai yliopisto-opintojen 

jälkeisistä ylemmän korkeakoulutason opinnoista ammattikorkeakoulussa, Taideteollisessa 

korkeakoulussa, Kuvataideakatemiassa tai Lapin yliopistossa, sekä jatkotutkinto-opiskelusta näiden 

yliopistojen kuvataidealalla.  

     

3.3 Taidealan opetussuunnitelmien laatiminen 
 

Kuvataidekoulutuksessa on ollut vaihtelevasti eri taidefilosofioihin ja näkemyskantoihin perustuvia 

didaktisia käytäntöjä. Keskeistä on ollut taidekentältä rekrytoitujen taiteilijaopettajien persoonan 

vaikutus opetustilanteisiin ja -muotoihin. Esimerkkinä tästä tulee mieleeni Lahden taideinstituutin 

entisen rehtorin, taidemaalari Arto Pennasen kertomus opiskeluajoiltaan Taideakatemiassa 1960-

luvun lopulla. ”Meitä oli luokalla kymmenen taidemaalauksen opiskelijaa Göran Augustsonin 

opissa. Vuonna 1969 meiltä valmistui koulusta kymmenen pikku ”Jörskiä”.”  

 

Jatkuvasti liikkeessä ja muutoksessa olevan taidemaailman suora vaikutus opiskelijoihin ja 

opettajiin on vaikuttanut opetuksen sisältöjen kriittiseen tarkasteluun ja muutostarpeeseen. 

Taideopetus on myös voimakkaasti sidoksissa oppimisympäristöön. Sattuman sanelemaa ei 

myöskään liene se, että merkittävimmät taidealan oppilaitokset ovat sijoittuneet ainakin 

tutkimukseni käsittävällä aikajaksolla suurimmille paikkakunnille. 

 

Kuvataidekoulutuksen opetussuunnitelmista Suomessa ei ole koottua yhtenäistä aineistoa. 

Tutkimukseni kohteesta, uutista, löytyy kuitenkin runsaasti lähteitä todistusaineistoksi tiettyjen 

kehityskulkujen kuvaamiseksi. Samalla ne valaisevat jossain määrin taidekoulutuksesta 

muodostettavaa kokonaiskuvaa. Kuvataiteessa vallinneiden valtavirtausten rinnastaminen 
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taidekoulutuksessa vaikuttaneisiin pyrkimyksiin ohjaa ajatuksemme yhteiskunnassa tapahtuneisiin 

muutoksiin. Taide heijastaa aikaansa. Tutkimukseni herättää kysymykseen, onko myös 

taidekoulutus aikansa peili. (Kuvio 2)  

 

Kuvataiteilijan koulutuksen muotoutuessa Italian renessanssin ajoista, mallit koulutukseen siirtyivät 

monelta osin käsityöopetuksen perinteestä, mutta erityisesti taiteen filosofisista ja teoreettisista 

opeista. Opetussuunnitelmaa edustivat mestarin asemassa toimineet taiteilijat. (Efland 1989, 26-34.) 

Taidekoulut noudattivat osittain kyseistä traditiota Suomessa vielä 1960-luvulla. Taideakatemian 

koulun vuosikertomuksista voidaan lukea, että opetussuunnitelmalla Taideakatemian koulussa 

ymmärrettiin erityisesti koulutuksen jakamista lukukausiin, lukuvuosiin, koulutuksen etenemistä 

alemmalta tasolta ylempään ja suuntautumisalakohtaisiin tilajärjestelyihin. Opetussuunnitelman 

sisältöä ja tavoitteita ei ollut kirjoitettu. Ne konkretisoituivat taiteilijaopettajan vaatimusten kautta. 

Ns. yleissivistävää opetustakin annettiin. Sekin oli integroitu tiukasti ammattikäytäntöihin. 

Esimerkiksi kielten opetus oli Kuvataideakatemian koulussa 1950-ja 60-luvuilla ranskan kieltä tai 

italiaa, vaikka useilla opiskelijoilla ei ollut lainkaan aikaisempia kieliopintoja. (Suomen 

taideakatemian koulun vuosikertomukset) Varsinaisesti koulutuksen määrällisiä ja sisällöllisiä 

päämääriä sääteleviä opetussuunnitelmia alettiin laatia ammattikasvatushallituksen ja 

opetusministeriön toimesta vasta yleisemmän suuren koulutuksellisen murroksen aikoihin 1960 ja 

70-lukujen taitteessa. Kuvataidekoulutukseen ne lakisääteisesti alkoivat vaikuttaa 1980 - 

loppupuolella. 1970-luvulla erityisesti korkeakouluissa opintojen uudistusvaatimukset ilmenivät 

meillä, kuten myös muualla Euroopassa opiskelijoiden vaatimuksesta.  

 

Kuvataideakatemian koulussa radikaalit, opetuksen kehittämiseen tähtäävät pyrkimykset on 

luettavissa vuoden 1974 - 75 vuosikertomuksen alkulehdiltä:  

 

Sotien jälkeisen ajan Suomen Taideakatemian koulu on toiminut maan korkeimpana 

taideoppilaitoksena Taideyhdistyksen piirustuskoululle kuuluneissa tiloissa Ateneumin 

rakennuksessa. Lisäksi noin kymmenen vuoden ajan on osa koulua toiminut vuokratiloissa eri 

puolilla kaupunkia. Nykyhetken kuvan tekemisen teknillisellä puolella tapahtunut kehitys, 

paineen lisäys oppilasmäärässä sekä koulun opetusohjelman lisäys kolmesta neljään vuoteen, 

on tehnyt opetustoiminnan koulussa kestämättömäksi.(Suomen taideakatemian koulun 

vuosikertomus, 1974 - 1975) 

 

Vaikka tekstistä ei suoraan ilmene opetuksen sisältöjen uudistamistarve, se on luettavissa 

edellisvuoden vuosikertomuksesta. Tuolloin kouluun perustettiin valmisteleva työvaliokunta 
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alihallinnon muodostamiseksi.  Helmikuussa 1974 Suomen Taideakatemian koulun opettajat, 

oppilaat ja toimihenkilöt perustivat yhteisen kolmikantaperiaatteella toimivan yhteistyö- ja 

alihallintoelimen, koko koulun yleiskokouksen. Helmikuun 13.pnä - 74 perustetussa koko koulun 

yleiskokouksessa koulun toimintaa suunnittelemaan valittiin Valmisteleva työvaliokunta. Valinta 

tapahtui YYÄ-periaatteella (yleinen ja yhtäläinen äänioikeus) kaikista STAK:n keskuudessa 

toimivista, opettajista, oppilaista ja toimihenkilöistä. Perustettu Valmisteleva työvaliokunta aloitti 

työnsä varsin tehokkaasti, ja suurena apuna tässä oli entisen kouluneuvoston opetustyöryhmän 

jättämät raportit ja aineisto suunnittelusta ja tutkinnon uudistuksesta. Valmisteleva työvaliokunta 

perustikin työnsä tähän aineistoon. 

 

Valmisteleva työvaliokunta toimi keväällä erittäin säännöllisesti ja vaikka toiminta oli jossain 

määrin vielä kartoittavaa, tietoja keräävää ja käytännön toimista huolehtivaa, se sai valmiiksi 

lukuisia aloitteita. Työvaliokunta valmisti koko koulun yleiskokouksen ja Valmistelevan 

työvaliokunnan säännöt, tarkisti STAK:n ohjesääntöluonnoksen ja tutki mahdollisuuksia 

hallinnonuudistuksen ja tutkintosääntöuudistuksen toteuttamiseksi. Kuvataiteen koulutus - ja 

museotoimikunnan mietinnön valmistuttua (Komiteamietintö 1973: 119) työvaliokunta keskitti 

työnsä ko. mietinnön tutkimiseen ja esitti siitä lausunnon yleiskokouksen päätöksellä 

koulujaostolle, STA:n hallitukselle ja opetusministeriölle. 

 

Lausunto tukee pääperiaatteiltaan mietinnössä esille tulevia uudistusehdotuksia, Suomen 

Taideakatemian koulun irrottamista STA:n säätiöstä suoraan opetusministeriön alaisuuteen, Pasila-

projektiin liittymistä Taideteollisen Korkeakoulun kanssa omana hallinnollisena yksikkönään, siis 

Kuvataidekorkeakoulun muodostamista. Lausunnossa tähdennetään myös hallinnollisten ja 

opetuksen sisältöön kohdistuvien ratkaisujen kiireellisyyttä nykyiseen tilatarpeeseen ja opetuksen 

tasoon nähden. (Suomen taideakatemian koulun vuosikertomus, 1973 - 1974)  

 

Suomen Taideakatemian koulun lausunto soveltavan taiteen ja vapaantaiteen koulutuksellisen 

yhteistyön puolesta tuki Kuvataiteen koulutus- ja museotoimikunnan mietintöä kuvataidemaailman 

kannanottona. Se kertoo myös aikansa taidemaailman hegemoniasta, jonka varassa Lahden 

taideoppilaitosten opetussuunnitelmien taiteiden välistä liittoa hyödyntävät perusteet muotoutuivat. 

Huomioitavaa kuitenkin on, että Lahden taideoppilaitosten taideteolliset linjat kuuluivat jo tuolloin 

ammattikasvatushallituksen alaisuuteen ja noudattivat ammatillisesta koulutuksesta säädettyä lakia 

ja asetuksia. Taidekoulun asema opetussuunnitelmia normittavan lain ulkopuolella antoi sille 

opetussuunnitelmien laadinnassa itsenäisyyttä. Varsin pian kuvataidemaailman odotukset 
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taidekoulutusta kohtaan muuttuivat ja kuvataiteen välineellistä arvoa edustaneet opintojaksot 

karsiutuivat tarpeettomina Taidekoulun opetussuunnitelmasta. 

 

Huomattava muutos opetussuunnitelmien kehityksessä ajoittui vuoden 1985 jälkeiseen aikaan, 

jolloin keskiasteen kuvataidekoulutus siirtyy lakisääteisen rahoituslain piiriin. Tuolloin myös 

Taideakatemian koulu siirtyi Taideakatemian säätiöltä valtion omistukseen ja sen toimintaa 

ohjatattiin omalla asetuksella. Tutkimusajankohtani loppujaksoon 1990 - 2000 ajoittui 

ammattikorkeakouluiksi aikovien keskiasteen oppilaitosten valmistautuminen jälleen uuteen 

muutokseen. Opetussuunnitelmien laadinnassa se merkitsi Opetusministeriön tulosohjauksen 

huomioimista, yhteistä periodijaksotusta ja moduuleista muodostuvia opintokokonaisuuksia ja 

ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen huomioimista. Opintojen sisältö muokkautui Lahden 

ammattikorkeakoulun taideinstituutissa edelleen taidemaailmaa, sen työelämäyhteyttä edustavan 

taiteilijaopettajan myötävaikutuksella. 

 

3.4 Taideopettaja ja suhde taidemaailmaan 

 
Kuvataidekoulutuksessa ovat suurelta osin vaikuttaneet voimakkaat opettajapersoonallisuudet. 

Erityisesti kuvataideakatemiaan, mutta myös Lahden taideinstituuttiin hakeutui tai kutsuttiin 

opetustehtäviin keskeisiä kuvataide-elämässä vaikuttavia taiteilijoita. Mahdollisesti opetustehtävät 

olivat arvostettuja ja erityisen haluttuja. Koulun status ja kiinnostuvuus nousi tunnettujen opettajien 

myötä. Viisikymmentä- ja kuusikymmentäluvun kehittymätön apurahajärjestelmä osaltaan 

houkutteli kuvataiteilijoita opetuksen pariin. Opetus takasi kohtuullisen toimeentulon ja 

lisäarvostusta taiteen kentällä. Myöhemmin apurahajärjestelmän kehityttyä valtion pitkät 

työskentelyapurahat houkuttelivat tärkeitä opettajia pois opetustehtävistä.  

 

Koulutuksen sisältöjä ohjataan taiteilijaopettajan kautta ja opettajan vaikutus taidemaailman 

käytäntöjen siirtämiseksi koulutukseen on edelleen ollut koulutuksen vaikuttavuuden kannalta 

tärkeää. Aktiivisesti omaa tuotantoaan luova ja ajankohtaisesti taidemaailmassa vaikuttava opettaja 

toimii opetustehtävässään muutosagenttina sen ja taidemaailman välillä. Tämän vaikutussuhteen 

yhtenä edellytyksenä on taidekoulutusta tarjoavan tahon mahdollisuus ylläpitää 

tarkoituksenmukaisesti joustavia virkarakenteita. Esimerkiksi Lahden taideinstituutille on ollut 

ominaista sivutoimisten opettajien huomattava määrä. 
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                 Taiteilijan koulutus  Taiteilija 

  

 

   

 

       

       

       

                            TAIDEMAAILMA     

 

KUVIO 1. Kuvataidekoulutuksessa on merkittävä osuus ollut kuvataiteilijaopettajilla, jotka on 

rekrytoitu oppilaitokseen taidemaailmasta. (Salokannel 2001)  

 

3.5 Taidealan koulutus ammattikorkeakouluissa 

 
Vuonna 2000 kuvataidealan koulutusta annettiin 8 ammattikorkeakulussa. (Liite 1) Koulutusyksiköt 

ovat kaikki osastoina tai laitoksina monialaisten ammattikorkeakoulujen yhteydessä. Kooltaan ne 

ovat pieniä, vajaan sadan opiskelijan yksiköitä. Historiallisesti niiden toiminta perustuu vanhojen 

opistojen ja keskiasteen oppilaitosten toimintaan. Opetussuunnitelmien sisällöt ovat muotoutuneet 

ammattikorkeakouluopintoja vastaaviksi vanhojen keskiasteen opintosuunnitelmien ja niiden 

sovellusten pohjalta. Ensimmäiset vakituiset ammattikorkeakoulut aloittivat toimintansa 1996. 

Ammattikorkeakoulujen kuvataiteen yksiköissä voi opiskella ammattikorkeakoulun kulttuurialan 

tutkinnon. Tutkintonimikkeenä on tuolloin kuvataiteilija AMK. Monet ammattikorkeakouluista 

järjestävät myös nuorten koulutuksen lisäksi aikuisille suunnattua jatko- ja täydennyskoulutusta, 

joko erikoistumisopintojen tai vanhan opistotutkinnon ammattikorkeakoulututkinnoksi täydentävän 

koulutuksen muodossa. 
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Valtioneuvoston hyväksymään koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan vuosille 1999 

- 2004 on kirjattu: ”Suomen korkeakoulujärjestelmää kehitetään kahdesta pilarista muodostuvana 

kokonaisuutena (duaalimalli) siten, että yliopistot ja ammattikorkeakoulut täydentävät toisiaan” 

(Heiskanen, 238). Yliopistot ja ammattikorkeakoulut poikkeavat toisistaan myös lakiperustaltaan, 

omistuspohjaltaan ja rahoituspohjaltaan. Ammattikorkeakouluissa suoritetaan ammatillispainotteisia 

korkeakoulututkintoja, ja opinnoissa korostuu käytännön yhteys työelämään. Yliopistojen tutkinnot 

ovat vastaavasti tutkimuspainotteisia.  

 

Koulutustehtävän osalta duaalimalli ei muodosta kuvataiteessa merkittävää eroa yliopiston ja 

ammattikorkeakoulujen välille. Kuvataiteen opinnoissa yhteys työelämään taidemaailmassa on 

merkittävässä osassa sekä Kuvataideakatemiassa että ammattikorkeakouluissa. Tutkimuksen 

merkitys ja osuus kasvaakin vasta jatkotutkinto-opintojen ja erityisesti Kuvataideakatemian 

tohtoriohjelman puitteissa. 

 

3.6 Tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksessani muodostan kuvaa kuvataidekoulutuksen opetussuunnitelmista ja niiden 

toteutuksista kolmenkymmenen vuoden ajalta. Muodostuneen kuvan pohjalta tarkoituksenani on 

esitellä opetussuunnitelmaan vaikuttaneita tekijöitä. Tutkimukseni tavoitteena on kuvailevan ja 

luokitellun aineiston pohjalta tuoda esiin koulutukseen vaikuttaneita tekijöitä tulevaa 

opetussuunnitelmatyötä silmällä pitäen. 

 

Tutkimuksessani etsin vastauksia kysymyksiin: miten opetussuunnitelmat ovat muuttuneet Lahden 

taideinstituutissa ja mitkä ovat olleet määrääviä tekijöitä opetussuunnitelmatyössä? Miten 

kuvataidemaailma ja koulutuspolitiikka ovat heijastuneet kuvataidekoulutuksen järjestelyissä ja 

miten kuvataidekoulutus on myötäillyt yhteiskunnan kehitystä? Tutkimukseni tarkoituksena on 

myös tehdä näkyväksi, mitkä seikat on eri aikoina koettu tärkeiksi taiteilijaksi koulutettavan 

menestymisen kannalta. Taidekoulutukseen sisältyvien joidenkin komponenttien perusteluiksi etsin 

vastauksia taidemaailmasta ja sijoitan joitakin taidemaailman ilmiöitä yleisen yhteiskunnallisen 

kehityksen yhteyteen. 
 

Taide heijastaa aikaansa. Väitetään myös, että taide on aikaansa edellä. Väitteet herättävät 

kysymyksiä, missä määrin kuvataidekoulutuksessa huomioidaan vallitsevat kuvataidemaailman 
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käytännöt, kuinka koulutuksessa voidaan ennakoida alati muuttuvat, tulevaisuudesta kasvavat 

vaatimukset ja onko kuvataiteen koulutus avoin reflektoimaan ajassa tapahtuvaa. 

Voin vastata näihin kysymyksiin kuvataiteilijan ja kuvataideopettajan työni pohjalta. Vastaukseni 

ovat todennäköisesti pitkälti yhteneväisiä kuvataidemaailmassa yleisimmin vallitsevan 

käsityskannan kanssa. Ovathan kuvataiteen koulutuskäytännöt muotoutuneet pitkälti 

taidemaailmassa toimivien ammattitaiteilijoiden toimesta. Myös kuvataiteen ammatillisen 

koulutuksen opetussuunnitelmatyötä on pitkälti tehty kuvataiteilijoiden toimesta niin oppilaitoksen 

kuin valtakunnan tasolla. Voisin siis olettaa, että kuvataidekoulutus on edellä mainituista syistä 

sidoksissa kuvataidemaailman tapahtumiin. Voin myös tältä pohjalta päätellä, että laaditut 

opetussuunnitelmat heijastavat aikansa vaatimuksia. Koulutuksen vaikuttavuudesta on myös 

todistuksena joukko ammatissaan menestyviä ja sillä joko suoraan tai sen kautta toimeentulevia 

kuvataiteilijoita. 

 

Tutkimukseni valottaa kuvataidekoulutuksen traditioita ja kiinnittää huomiota siihen vaikuttaneisiin 

seikkoihin. Tutkimukseni siis paremminkin pyrkii kuvailemaan kuvataidekoulutuksessa vallinneita 

käytäntöjä kuluneiden kolmen vuosikymmenen ajalta kuin antamaan täsmällisiä vastauksia alussa 

esittämiini kysymyksiin. Se välittää myös tietoa syistä, jotka ovat vaikuttaneet koulutuksessa 

tapahtuviin muutoksiin. Vallineiden koulutuskäytäntöjen tuntemuksen ja sen muutoksiin 

vaikuttaneiden syiden pohjalta saamme lisää tietoa kuvataidekoulutuksen ja taidemaailman 

vaatimusten välisestä suhteesta. Taidemaailman vaatimusten ja kuvataidekoulutuksen välinen 

yhteys on osoitettavissa tarkastelemalla miten laadittua opetussuunnitelmaa käytännössä 

toteutetaan. Historian huomioonottaminen auttaa kuvataidekoulutuksen opetussuunnitelmien 

laatimista ja se on toivottavasti helpompaa tekemäni selvityksen pohjalta.  
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Taide heijastaa aikaansa 

 

 
 

 

Taidemaailma 

 
KUVIO 2. Tutkittava ilmiö kuviona.  (Salokannel 2011) 
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4. Opetussuunnitelma tutkimuksen kohteena 

 

4.1 Opetussuunnitelma-käsite 
 

Nykyisten keskiasteen ammatillisten oppilaitosten opetussuunnitelmatyötä ohjaa opetushallituksen 

opaskirjassa ”Eläköön opetussuunnitelma II” esitetty opetussuunnitelman määrittely: 

 

Opetussuunnitelma on koulutuksen järjestäjän laatima ja hyväksymä, hallinnollinen ja 

julkinen asiakirja. Se sisältää kaikkia koulutusaloja ja tutkintoja varten yhteisen osan ja 

tutkinnoittain eriytyvät osat. Opetussuunnitelma on tehtävä koko tutkinnolle ja kaikille niille 

koulutusohjelmille, joita koulutuksen järjestäjä tarjoaa. Opetussuunnitelma sisältää 

koulutuksen järjestäjän itse ja yhteistyössä muiden koulutuksen järjestäjien kanssa tarjoamat 

opinnot.  Siinä tarkennetaan tarpeen mukaan alueellisten ja paikallisten tarpeiden pohjalta 

opetussuunnitelman perusteissa määrättyjen opintojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikriteerit. 

Se sisältää myös valinnaiset ja vapaasti valittavat opinnot. Opetussuunnitelma on 

kokonaisuus, jossa on yhteinen osa ja tutkintokohtainen osa (tutkintokohtaiset osat) ja niihin 

sisältyvät toimielimen päättämät ammattiosaamisen näyttöä koskevat suunnitelmat. 

Tutkintokohtaisten osien pohjalta laaditaan opiskelijoiden kanssa henkilökohtaiset 

opiskelusuunnitelmat. (Hätönen 2006, 21.) 

 

Opetussuunnitelmat ovat eri aikakausina vaihdelleet. Muutos- ja kehittämistarpeita 

opetussuunnitelmille ovat asettaneet vallitsevat tieto-, ihmis- ja oppimiskäsitykset. Tarvetta 

kehitystyölle on ohjattu lisäksi muuttuvan elinkeinoelämän ja yhteiskunnan tarpeista käsin, 

koulutuspoliittisista lähtökohdista, sekä opetussuunnitelmien säätelyjärjestelmien kautta. (Kuvio 4) 

”Opetussuunnitelmaa on perinteisesti pidetty yhtenä koulutuksen kehittämisen välineenä. Koulu-

uudistuksiin on aina liittynyt myös opetussuunnitelmien uudistaminen. Aina viime aikoihin asti 

opetussuunnitelmat ovat olleet siis myös koulutuspolitiikan toteuttamisen välineitä.” (Helakorpi 

1997, 105.)  

 

Vielä 1980-luvulla ammatillisten oppilaitosten verkosto oli hajallaan ja yhteistyö eri alojen 

oppilaitosten, työelämän ja muiden sidosryhmien kanssa oli yleensä vähäistä. Opetustoiminta 

pohjautui valtakunnallisiin yhteisiin opetusohjelmiin, valinnaisuus opinnoissa oli hyvin vähäistä ja 

suunnitelmat laadittiin oppiaineperustaisiksi. Koulutuksen toiminta- ja organisointitavalle oli 

tyypillistä oppilaitoksen ja jopa luokkahuoneen näkeminen ensisijaisena oppimisympäristönä ja 

mahdollisen työharjoittelun selkeä erottaminen muusta opiskelusta. (Raivola ym. 2001, 51- 54.)  
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Suomen ammatillisen koulutuksen toteutuksessa tapahtui suuri muutos 1990-luvun alussa. 

Koulutuslainsäädännössä muutosta ohjaaviksi periaatteiksi tulivat sääntelyn vähentäminen ja 

tulosohjauksen vahvistaminen, päätösvallan hajaannuttaminen alueelliselle tasolle, joustavuuden, 

tehokkuuden ja taloudellisuuden parantaminen sekä opiskelijoiden valinnanmahdollisuuksien 

lisääminen. (Lampinen 1998, 78-79.) Nämä muutokset näkyvät selvästi myös opetuksen 

suunnittelussa. Keskusjohtoisessa toimintamallissa oppilaitosten roolina oli annetun opetustehtävän 

hoitaminen keskitetysti laadittujen suunnitelmien mukaan, kun taas tällä hetkellä 

ammattikorkeakoulut voivat itse päättää opetussuunnitelmiensa sisällöstä ja menetelmällisistä 

ratkaisuista (Koli & Silander 2002). Raivolan (2001) mukaan keskusjohtoista mallia nimitetään 

oppimisen keskittämisen malliksi ja sääntelyn vähenemiseen ja tulosohjauksen vahvistamiseen 

pohjaava koulutusmuoto edustaa oppimisen verkostojen mallia. Mallille on ominaista joustava, 

integroitu ja työperustainen opetussuunnitelma. Mallissa koulutuspolitiikka on integroituna osaksi 

aluekehittämistä.  

 

4.2 Opetussuunnitelmamallit 
 

Opetussuunnitelmat voidaan jakaa rakenteeltaan opintojaksoperustaisiin, moduulimallisiin, 

plokkimalleihin ja juonneopetussuunnitelmiin. Näistä perinteinen korkeakouluissa ja ammatillisessa 

koulutuksessa sovellettu malli on oppiainejakoinen ja tieteenalaperustainen opetussuunnitelma, 

jossa tutkintoon kuuluvat opinnot on lueteltu oppiaineittain opintojaksoina.  

 

Moduulimalli on yleensä opintojaksoperustaisen opetussuunnitelman sovellus, jossa opetusjaksot 

kootaan yhteen pakollisiksi tai valinnaisiksi osakokonaisuuksiksi. Jokainen moduuli muodostaa 

yhtenäisen kokonaisuuden, joka tulee suorittaa. Opintojaksojen kokoaminen moduuleiksi on 

rakenteeltaan selkeää ja hallinnollisesti helposti toteutettavaa. Yksittäisten opintojaksojen tietoinen 

kytkeminen laajemmiksi osaamisalueiksi auttaa opiskelijaa kokonaisuuksien hahmottamisessa ja 

ohjaa siten ymmärtävään oppimiseen. Blokkimallissa opiskelija suorittaa yhtä opintojaksoa 

kerrallaan ja tutkinnon tasolla opinnot on koottu kiinteäksi kokonaisuudeksi. Blokkimallissa 

opiskelijat etenevät ryhmänä ja opinnot koostuvat peräkkäisistä paketeista. 

Juonneopetussuunnitelmassa rungon muodostavat koulutuksen tavoitteena olevat keskeiset 

osaamisalueet. Osaamisjuonteet voivat ulottua läpi koko tutkinnon tai rajoittuvat johonkin tutkinnon 

osaan. (Auvinen 2005, 44-45.) 
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Opetussuunnitelmien rakenteet esiintyvät harvoin yksinomaan edellä kuvatun kaltaisina 

kokonaisuuksina. Käytännössä mallit sekoittuvat toisiinsa koska opetussuunnitelmatyötä ohjaa 

oppimistavoitteiden saavuttaminen käytössä olevien resurssien ja ajan puitteissa. (Auvinen 2005, 

46.) Oppimisympäristön pragmaattiset perusteet, kuten rahoitus, kilpailutekijät ja opettajien 

koulutustaso, luovat tietyllä tavalla sillan teorian ja todellisuuden välille. Ne korostavat 

käytännöllisiä syitä, miksi jotakin lähestymistapaa voidaan tai ei voida soveltaa kyseisessä 

oppimisympäristössä (Nummenmaa, 2002, 131; Hannafin & Land 1997, 177-178).                                                                                                                                                                   

       

 
KUVIO 3. Opetussuunnitelman perusorientaatiot Auvisen mukaan. (Auvinen 2005, 41). 

 

 

4.3 Opetussuunnitelman arviointi 
 

Kuvataiteen koulutukseen sovellettuja opetussuunnitelman malleja ja vallitsevaa 

opetussuunnitelmakäsitettä voidaan esitellä tutkimuksessani esiintyvien opetussuunnitelmien 

ilmentymisen kautta. Lahden taideinstituutin omistuspohja, koulutuslainsäädäntö, 

koulutuspolitiikka ja kuvataiteen sisäinen kehitys muodostuivat yhtenäisiksi taustakriteereiksi 

Lahden taideinstituutin opetussuunnitelmien tarkastelulle. Näiden kriteerien vaatimukset esiintyvät 

tutkimuksessani opetussuunnitelmakäsitteen muutoksina ja siinä esiintyvien oppiaineiden 

  CURRICULUM 
  (juonneopetussuunnitelma) 
  -      opiskelijoiden ammatillista 
                                   kasvua jäsentävä  
          suunnitelma          
  -      opiskelijan oppimisprosessi 
ja sen           ja sen tukeminen 
 
-       suunnittelun  -      työelämäperustaisten 
          osaamisjuonteiden pohjalta 
          tehty jäsennys 
 

- opiskeluteemoissa 
oppiaineet integroituvat 

 
- opiskelijan yksilöllisten  

                                                            tavoitteiden huomioiminen 
   
 
 

LEHRPLAN (lukusuunnitelma) 
 

- hallinnollinen opettajan työtä 
jäsentävä suunnitelma 

- opetussisältöjen pohjalta tehty 
oppiaine- ja tieteenalaperusteinen 
jäsennys 

- resurssien hallinnan perusta 
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määrällisenä ja laadullisena muutoksena. Näitä muutoksia olen tulkinnut ja analysoinut 

opetussuunnitelmien muutoksiin vaikuttaneina tekijöinä.  

 

Opetussuunnitelmalla tarkoitettiin Suomen taideakatemian koulussa (nyk. Kuvataideakatemia) 

pitkään 1960-luvulle työpajatyyppistä luokkahuone- tai ateljeetyöskentelyä, joka jakautui 

vuosikursseittain edistyneempiin ja vähemmän opintoja suorittaneisiin opiskelijoihin. Aluksi oli 

kaikilla yhteinen puolesta vuodesta vuoteen kestävä koeoppilasaika. Koeoppilasluokalta siirryttiin 

piirustusluokalle, jonka jälkeen hakeuduttiin maalaus-, kuvanveisto- tai grafiikka luokalle. 

Opetussuunnitelmaan kuului lisäksi muutamia teoreettisia ja taiteilijan yleissivistykseen kuuluvaksi 

ajateltuja aineita. Opetussuunnitelma yksityiskohtaisine sisältöineen ja toimintatapoineen oli 

jokaisen luokan opettajan määrättävissä. Myöhemmin, lähestyttäessä 1970-lukua , määriteltiin 

kuvataiteilijan koulutuksessa käytettävät opetussuunnitelmat täsmällisemmin Opetusministeriön ja 

myöhemmin myös Ammattikasvatushallituksen ja Opetushallituksen ohjeita noudattaen. 

Keskiasteen kehittämislailla oli oma vaikutuksensa erityisesti Lahden taideinstituutin 

opetussuunnitelmien sisältöihin. Siitä johtuen Taideinstituutin opetussuunnitelma erosikin 

erityisesti sen alkuaikoina edellä kuvatusta Suomen taideakatemian opetussuunnitelmasta. 

 

Opetussuunnitelma on perinteisesti nähty ensisijaisesti opetuksen ja opettajien työjaon suunnittelun 

välineenä. (katso mm. Auvinen 2005) Opetussuunnitelma käsitteen sisältö on kuitenkin vaihdellut 

eri aikakausina. Lahden taideinstituutin historian aikana muutokset on nähtävissä 

opetussuunnitelman ohjausmallien (kuvio 4) vaatimusten ja koulutuksen omistuspohjamuutosten 

kautta, mutta myös kuvataiteen sisäisen kehityksen johdosta.  

 

Lahden taideoppilaitoksen opetussuunnitelma laadittiin aluksi ammattikasvatushallituksen 

keskiasteen ammatillisia oppilaitoksia ohjaavan valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta ja 

erityisen paikallisen asiantuntijatyöryhmän toimesta. Opetussuunnitelmassa oli esitettynä 

osastokohtainen ja vuosikursseittain etenevä, oppiaineissa opetustuntien määrää kuvaava 

tuntikaavio. Suunnitelmassa kuvattiin myös oppiaineiden tavoitteet, oppiaineiden sisältö ja 

opetuksen muodot. Arviointiperusteita ei otsikkotasoisesti erikseen mainittu, vaan ne sisällytettiin 

osassa oppiaineista opetuksen muodot kohtaan. Mainintana oli tentti, kritiikki tai suoritettava 

lopputyö. (Lahden taideoppilaitos, Opetusohjelma. 1972)  

 

Erityispiirteenä opetussuunnitelman toteutuksessa oli, että taidekoulun oppilaat saivat yhteistä 

opetusta taideteollisessa koulutuksessa olevien oppilaiden kanssa ja opetusohjelmassa oli 
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teoreettisia ja yleissivistäviä aineita melko runsaasti. Lahden taideinstituutti oli tuolloin yhtenä, 

kuvataiteilijoita kouluttavana osastona muita suuntautumisaloja edustavien osastojen joukossa. 

Hallinnollisesti se tarkoitti, että oppilaitoksella oli yhteinen rehtori, johtokunta ja siinä 

omistajatahon, Lahden kaupungin edustus, sekä yhteinen oppilaskunta. Opetussuunnitelman 

hyväksyi oppilaitoksen johtokunta. Todistus suoritetusta tutkinnosta myönnettiin 

suuntautumisalakohtaisesti ja myös opiskelijavalinta toteutettiin suuntautumisaloittain.  

 

Suunnitelma pohjautui silloiseen keskiasteen ammatillisia oppilaitoksia ohjaavaan 

opetussuunnitelmaan, joka oli luonteeltaan hallinnollinen, tieteen- ja taidonalaperustainen ja 

oppiainejakoinen. Kuviolla 9, sivulla 91, olen kuvannut tämän kaltaisen funktionaalisen 

orientaation opetussuunnitelman mallia kuvataiteessa. Opetussuunnitelmassa oli jo kirjattu maininta 

oppiainekohtaisista opetuksen tavoitteista ja joistain arviointiperusteista. Opetussuunnitelma oli 

kuitenkin vielä muodoltaan ja toteutukseltaan lähellä Lehrplan-opetussuunnitelmaa, jota voitaisiin 

opetussuunnitelma-käsitettä paremmin kuvata kuviossa 3 esitetyllä lukusuunnitelma-käsitteellä.  

 

Lahden taideoppilaitoksen opetussuunnitelmaa uudistettiin keskiasteen koulutuksen uudistamistyön 

yhteydessä. Koti-, käsi- ja taideteollisuusalojen opetussuunnitelmatoimikunnan työn pohjalta 

Lahden taideteollisen oppilaitoksen, Lahden kultaseppäkoulun ja Lahden taidekoulun 

opetussuunnitelmat uudistettiin kokeiluluontoisesti käyttöön otettaviksi lukuvuodesta 1975-76 

alkaen. (Lahden taidekoulu, Vuosikertomus, 1974-1975)  

 

Opetussuunnitelman uudistustyön myötä opetussuunnitelma sai oppiaineen opetussisältöjen ja 

opetusmenetelmien yksityiskohtaisemman ja tarkemman kuvauksen. Lopputyön aiheen laajuus 

ilmaistiin määrällisin mittarein. Esimerkiksi maalauksen kolmannella, eli viimeisellä vuosikurssilla 

toteutettavan lopputyön laajuuden tuli olla vähintään 8 työtä. Opetussuunnitelman liitteenä oli 

esimerkkikuvauksia lopputyösuunnitelman laatimisesta. Taidehistorian luentojen aiheet ja kuvalliset 

sekä kirjalliset lähdemateriaalit ja viitteet oli opetussuunnitelmassa yksityiskohtaisesti mainittu. 

(Lahden taidekoulu. Opetussuunnitelma, 1976) Kaikkien aineiden kohdalla, kuten mm. 

ammattiaineet, opetustuntien aihealueisiin käytettävien oppituntien määrää ei ilmaistu ja opetuksen 

aiheen sisältöalueiden kuvauksissa käytettiin esimerkinomaisia ja vähemmän sitovia ilmaisuja.        

(liite 4)          

 

1960 - 1970-lukujen taitteessa moni myöhemmin huomattavaa asemaan noussut suomalainen 

kuvataiteilija opiskeli taideteollisessa oppilaitoksessa Helsingissä. Tuolloin kuvataidemaailma oli 
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vahvasti politisoitumassa ja sen hegemoniaan kuului perinteisen kaunotaiteen (fine art)  

kyseenalaistaminen ja ”taidetta kansalle” -ideaalin korostaminen. Saksalaisesta arkkitehtuuri- ja 

taideteollisuuskoulu Bauhausista tuli merkittävä tiennäyttäjä suomalaisessa muotoilussa ja 

käsitteenä se nousi keskiöön myös kuvataidemaailmassa. Bauhaus perustettiin 1919 Weimariin 

sulauttamalla Weimarin taideakatemia ja H. van de Velden 1903 perustama taidekäsityökoulu 

toisiinsa. Yhdistämisellä luotiin yhteinen koulutuspohja ja liitto taidekäsityön, taideteollisuuden ja 

kuvataiteen välillä. (Taiteen pikku jättiläinen1991, 63) Vuonna 1971 perustetun Lahden 

taideoppilaitoksen suunnittelussa ja alkuvaiheen toteutuksessa Bauhaus-koulutuksen esimerkkiä 

käytettiin tuotantotaloudellisena perusteena oppilaitoksen synnylle ja erityisesti perusteluna 

kuvataidekoulutuksen läsnäololle koulutuskokonaisuudessa. Taideoppilaitosta suunnittelevassa 

työryhmässä oli kuvataiteilijaedustus, ja taiteen ja muotoilun koulutusliitto sai siinä myös 

kuvataiteilijoiden kannatuksen. (Koskela 2003)  

 

Valmistuin Lahden taideoppilaitoksen graafisen suunnittelun osastolta 1974. Ennen 

opiskeluani siellä olin jo edeltävien opintojeni kautta kiinnittynyt kuvataidekenttään ja 

osallistunut moniin näyttelyihin. Yksi tärkeistä motiiveistani opiskella taideoppilaitoksen 

graafisella osastolla oli silloinen tietoisuuteni taideteollisen ja kuvataiteen liitosta. 

Tarkoitukseni oli opintojen myötä vahvistaa ilmaisuani kuvataiteilijana ja pyrkimykseni sen 

toteutumiseen ohjasivat opintojani. Lopputyönäni valmistin piirustuksista, offset-litografioista 

ja dia-esityksestä koostuvan yksityisnäyttelyn Suomen taidegraafikkojen liiton galleriaan 

Helsinkiin. Suunnitelmani vapaan taiteen alueen lopputyöstä sai opettajakunnassa osin 

kannustavan, mutta myös varautuneen vastaanoton. Silloinen rehtori jopa esitti, että 

lopputyötäni ei voi hyväksyä graafisensuunnittelun osaston lopputyönä. (Kirjoittajan kokemus 

opiskelustaan Lahden taideoppilaitoksessa 1974) 

 

Tämä elämänhistoriasta otettu esimerkki kuvaa hyvin koulun opetussuunnitelman luonnetta 

hallinnollisena ja osastojen välisessä yhteistyössä opetuksen taloudellisia resursseja parantavana 

suunnitelmana (Lehrplan). Opetussuunnitelman syntyhistoriaa arvioitaessa onkin syytä pohtia tapaa, 

miten opetussuunnitelma on vastaanotettu ja tapaa miten sitä on toteutettu. (Ks. kappale Pohdinta ja 

johtopäätökset, 104 - 116)  

 

Varsinaisesti opiskelijan valintoja, opiskelijan yksilöllisten tavoitteiden huomioimista ja 

henkilökohtaisen opetussuunnitelman muodostamista taideoppilaitoksessa opetussuunnitelma ei 

vielä tukenut. Opetussuunnitelmaan, eikä myöskään uudistettuun kokeiluopetussuunnitelmaan ollut 

kirjattu osastojen välistä yhteistä opetusta. Taidekoulun kokeiluopetussuunnitelmassa   
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kuvataidekoulutuksesta sen sijaan on kappale. ”Taidekoulutukseen, samoin kuin taiteen tekemiseen 

perinteellisesti kuuluva vapaus on säilytettävä myös koulutuksen kehittyessä ja monipuolistuessa. 

Luontainen ilmaisukyky sammuu helposti väärissä olosuhteissa.” ( Lahden taidekoulu, 1976. 

Opetussuunnitelma) Kappale voi viitata taidekoulun pyrkimykseen itsenäisemmästä asemasta. 

Pyrkimystä vahvistaa professori Hietasen haastattelu, jossa hän kertoo, että yhteiset oppiaineet 

koettiin kuvataiteilijalle tarpeettomina ja josta johtuen ne vähenivät opetussuunnitelmassa. 

(Hietanen 2003) 

 

Lehrblan tyyppinen opetussuunnitelma on opetuksen suunnittelun ja sen hallinnon työväline. 

Lahden taidekoulun ja myöhemmin Lahden taideinstituutin kirjoitetun opetussuunnitelman muoto 

edusti tätä tyyppiä pelkistetyimmillään. Vuonna 1976 laadittu keskiasteen uudistusvaiheen 

kokeiluopetussuunnitelma säilyi ainoana opetuksen sisältöjä kuvaavana asiakirjana aina 

Kuvataiteen erillisen opintolinjan opetussuunnitelman perusteiden käyttöönottoon asti vuonna 1989. 

Opetussuunnitelman kirjallisesta uudistamisesta ei esiinny käytettävissä olevan arkistomateriaalin 

pohjalta mitään mainintoja. Sen sijaan koulun vuosikertomuksiin kirjatuista oppiaine ja 

tuntijakoperusteisista lukusuunnitelmista löytyy vuosittaista vaihtelua.  

 

Lahden taidekoulun historiassa aikakausi 1970-luvun lopulta 1980 luvun loppuun muodostaa 

jakson, jossa opetussuunnitelma määräytyi akatemiatradition pohjalta. Akatemiatraditiolla tässä 

yhteydessä tarkoitan pedagogista mallia, joka on ollut käytännössä Suomen taideakatemian 

koulussa ja yleisemmin monissa Eurooppalaisissa kuvataideakatemioissa. Keskeisellä sijalla siinä 

on taiteilijaopettaja, jonka taidemaailmasuhde ja henkilökohtainen osaaminen ja kokemus välittyvät 

opiskelijoille opetuksen sisällön ja opetustilanteiden järjestelyn kautta. Akatemiatradition mukainen 

pedagoginen käytäntö muistuttaa erityisesti käsityöammattien koulutuksen yhteydessä mainittua 

mestari-oppipoika pedagogista mallia. Keskiasteen opetussuunnitelmassa olleita yleissivistäviä 

oppiaineita tai koulutusalojen yhteisistä oppimääristä johdettuja oppiaineita vähennettiin tai pyrittiin 

integroimaan ammattiaineisiin. Malli oli kuvataidetta ammattinaan harjoittavan taiteilijan opetuksen 

kautta työelämälähtöinen ja myös yleissivistävät ja koulutusalojen yhteiset oppiaineet pyrittiin siinä 

sitomaan ammattikäytäntöihin. Opettajien henkilökohtaisiin valintoihin perustuva kirjoittamaton 

opetussuunnitelma oli mahdollinen Taideinstituutissa koulun pienen koon ja suhteellisen 

homogeenisen, koulutus- ja ammattitaustoiltaan varsin samankaltaisen opettajakunnan ansiosta. 

Taideinstituutin opettajakunnan kevyestä virkarakenteesta johtuva suuri sivutoimisten ja 

vierailevien opettajien määrä saattoivat kuitenkin aiheuttaa häiriöitä opintojen järjestelyissä, 

vaikeuttaa laajempien ja pedagogisesti mielekkäiden kokonaisuuksien muodostumista ja 



23 
 

 

opiskelijoiden sitoutumista opintoihin sekä opintojen arvioinnin ymmärtämistä. ”Yksimielisen 

opetushenkilöstöyhteisön toteuttamana tällainen toiminta saattaa vaikuttaa oppimisen tuloksiin 

positiivisesti, mutta dokumentoimattomuus tekee siitä sattumanvaraista ja herkkää häiriöille”             

( Auvinen, 2005, 43). 

 
1950  1970 1985 1990 
 
 
-- mestari-oppipoika (akatemiatraditio) ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
    

                 -- keskushallinto ---------------------------------------------------------
                

              -- korkeakoulut  ----------------------------------------- 
 
 
                 
KUVIO 4. Kuvataiteen opetussuunnitelmien ohjausmallit 1950 - 1990. (Salokannel 2007) 
 

Oma vaikutuksensa opetusohjelman toteutumiselle kyseisessä muodossa oli myös sillä, että 

Taideinstituutti säilyi Lahden kaupungin omistuksessa kyseisen toimintajakson ajan ja sen 

toimintaa ohjasi kaupungin asettama johtokunta. 

 

Opetusministeriö siirsi 8.4.1986 kuvataiteen keskiasteen ammatillisen koulutuksen suunnittelu- ja 

valmistelutyöt taideosastolta kouluosastolle ja kuvataidekoulutus siirrettiin 1.8.1987 lukien 

ammattikasvatushallituksen alaisuuteen. (laki 487/87 20§) Ammattikasvatushallitusta edellytettiin 

tekemään esitys kuvataiteilijan koulutusammatista ja perustamaan opetussuunnittelutyöryhmä, joka 

laatisi koulutusammatille valtakunnallisen opetussuunnitelman. Työryhmään edellytettiin 

otettavaksi mukaan ammattikasvatushallituksen alaisuuteen siirtyvien koulujen edustus, sekä Oulun 

kotiteollisuuskoulun edustaja. 

 

Opetussuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen pohjalta Ammattikasvatushallitus hyväksyi 

käyttöönotettavaksi Kuvataiteilijan erillisen opintolinjan opetussuunnitelman perusteet (asetus 

147/89 20§) peruskoulu- ja ylioppilaspohjaista koulutusta varten 1.8.1989 alkaen. 

Opetussuunnitelman perusteiden esipuheessa todetaan mm.: "Viestintätekniikan ja tietotekniikan 

nopea kehitys on synnyttänyt uusia taiteellisen työn välineitä ja jakelukanavia. 

Kuvataidekoulutuksella on yhteyksiä myös muihin soveltaviin taiteisiin, kuten käsi- ja 

taideteollisuuteen. Ammatillisen koulutuksen järjestelyillä voidaan organisoida kyseisten alojen 

ammattilaisille yhteisiä oppikokonaisuuksia sekä kehittää yhteisiä malleja toimintaympäristöstä.” 

(Kuvataiteilijan erillisen opintolinjan opetussuunnitelma, 1989) Kuvataiteilijan erillinen opintolinja 
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organisoitiin käsi- ja taideteollisuus opetuksen toimiston alaisuuteen ja kyseisellä toimistolla 

nähtiinkin olevan ilmeiset edellytykset koulutuksen järjestelyihin, jotka ottavat huomioon 

kuvataiteen koulutuksen ja soveltavan taiteen koulutuksen osittaisesta yhdistämisestä koituvat edut. 

Käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa sisältyi lukusuunnitelmaan monia uusia oppimääriä mutta 

samalla myös opiskeluaika lyheni suurimmalla osalla neljästä vuodesta kolmeen ja puoleen 

vuoteen. Lukusuunnitelma oli laadittu ylioppilaspohjaisen koulutuksen osalta kolme- ja 

puolivuotiseksi ja peruskoulupohjaisena nelivuotiseksi.  
 
Koulutukseen hakeutui enenevässä määrin ylioppilaita, ja esimerkiksi vuonna 1989 Lahden 

taideinstituutissa opintonsa aloittaneista 11 opiskelijasta vain kolme oli peruskoulupohjaisia. Uusien 

oppimäärien lisääntynyt lukumäärä ja koulutusajan lyheneminen aiheuttikin Lahden 

taideinstituutissa voimakasta arvostelua. Suurimpana huolena oli suuntautumisalojen oppimäärien 

väheneminen ja siitä johtuva pelko pääaineopintojen riittämättömyydestä ammattiin valmistumisen 

kannalta.  
  
Ammattikasvatushallituksen toimesta laaditut Kuvataiteilijan erillisen opintolinjan 

opetussuunnitelman perusteet peruskoulu- ja ylioppilaspohjaista koulutusta varten asiakirjan 

sisällys:  

 
ESIPUHE 

 

1. KÄSI-JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSLINJAN RAKENNE 

    KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALOJEN KOULUTUSAMMATIT  

2.  KUVATAITEILIJAN KOULUTUSAMMATTI 

     KOULUTUKSEEN HAKEUTUMINEN JA PÄÄSYVAATIMUKSET 

     KOULUTUSAMMATIN KUVAUS 

     Kuvataiteilijan työ 

     Ammatin yhteiskunnallinen merkitys 

     Ammattia säätelevät normit 

     Ammatissa eteneminen 

     Jatko-opinnot 

     Ammatissa viihtyminen ja riskitekijät 

3.  KOULUTUKSEN TAVOITTEET 

      LUKUSUUNNITELMA 

      YLEISET OPPIMÄÄRÄT 

      Oppimäärien alakohtaiset sovellutusohjeet 

      YHTEISET TAIDEAINEET 

      Taide- ja kulttuurihistoria 

      Sommitteluoppi 

      Värioppi 

      Valokuvaus ja video 

      Piirustus 

      Maalaus 
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      Kuvanveisto 

      Grafiikka 

      SUUNTAUTUMISALAN OPPIMÄÄRÄT 

      Maalauksen, kuvanveiston ja grafiikan pääaineopinnot 

      Maalaus 

      Kuvanveisto 

      Grafiikka 

      Lopputyö 

      Työpaikkaharjoittelu 

     Oppilaanohjaus 

     Oppilaitoksen liikkumavara 

4.  KUVATAITEILIJAN YLIOPPILASPOHJAINEN OPINTOLINJA 

     LUKUSUUNNITELMA 

     OPETUSJÄRJESTELYJEN PERUSTEET 

     Opetuksen eteneminen 

 

     Läpäisyaiheet 

     Oppilaitoksen liikkumavara 

     Tukiopetus 

     Oppimateriaali 

     Aikuisten ammatillinen peruskoulutus 

     Arviointi ja todistukset 

 
Taidemaailman ulkopuolelta säädetty opetussuunnitelma uusine oppiaineineen koettiin vieraaksi ja 

ammatillisilta aineilta resursseja vieväksi. Opetussuunnitelman perusteita ei sellaisenaan otettu 

Taideinstituutissa käyttöön, eikä sitä myöskään ”jalkautettu” työkaluksi opettajakunnalle eikä 

opiskelijoille. Lukusuunnitelmassa esitelty tuntimääräinen oppiainejako sovellettiin palvelemaan jo 

olemassa olevaa lukusuunnitelmaa. Taideinstituutin siirtyminen ammatillisista oppilaitoksista 

säädetyn lain piiriin merkitsi valtion täysmääräistä valtion tukea ja koulutusmäärärahojen tuntuvaa 

kasvua. Yhdistelemällä ammattikasvatushallituksen laatimassa lukusuunnitelmassa esiintyviä 

oppiaineita ja integroimalla niitä ammattiaineisiin, oli mahdollista aikaansaada paremmin 

opiskelijan ammatillista kasvua tukeva opetussuunnitelma ja rahoituslain myötä sen toteuttamiseen 

oli entistä paremmat taloudelliset mahdollisuudet. 

 

Väljä sitoutuminen ammattikasvatushallituksen toimesta laadittuun opetussuunnitelmaan 

Taideinstituutissa selittyy osittain sillä, että ammattikorkeakoulukokeilu käynnistyi Lahdessa 1992. 

Ammattikorkeakoulun oli luotava oma opetussuunnitelmansa ja pedagogiset käytänteet. Lahden 

ammattikorkeakouluun kuuluneiden, seitsemää eri ammattialaa edustavien oppilaitosten 

opetussuunnitelmat ja pedagogiikka joutuivat muutostyön kohteeksi. Taideinstituutin haasteeksi 

siinä työssä muodostui opetussuunnitelman systematisoiminen ja kirjaaminen. Yleisesti ottaen 

Taideinstituutissa vallinnut pedagoginen orientaatio oli jo luonut edellytyksiä toteuttaa curriculum -
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tyyppistä opetussuunnitelmaa ja jonka tyyppistä opetussuunnitelmaa myös ammattikorkeakoululle 

oltiin kehittämässä.  
 
4.4 Opetussuunnitelmatyö ammattikorkeakoulussa 
 

Ammattikorkeakoulujärjestelmä luotiin korvaamaan järjestelmä, joka muodostui ammatillisen 

opistoasteen koulutuksesta ja jonka opetussuunnitelmat laadittiin keskushallinnon toimesta 

koulutusalakohtaisiksi ja valtakunnallisesti noudatettaviksi. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen 

myötä koulutuksen suunnittelun oikeus ja vastuu siirrettiin keskushallinnosta alueelliselle tasolle 

ammattikorkeakoulujen tehtäväksi.  

 

Ammattikorkeakoulujen syntyyn vaikuttivat lukuisat yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutoksesta 

ammatilliselle koulutukselle johdetut tarpeet ja vaatimukset.  

Yhteiskunnan odotukset ammattikorkeakoulukokeilua kohtaan tulivat esiin valtioneuvoston 

selonteossa eduskunnalle 22.5.1990. Niissä se painottaa mm. seuraavia Opetusministeriön  

koulutuspoliittisessa muistiossa 1989 esittämiä kehittämislähtökohtia: 

 

- koulutustason nostaminen ja yleissivistyksen korostaminen 

- tiedonkäsityksen nykyaikaistaminen 

- uudentyyppisten ammattitaitovaatimusten ennakointi ja huomioon ottaminen 

- joustavien yksilöllisten opinto-ohjelmien kehittäminen 

- opetuksen tarjontamuotojen monipuolistaminen 

  

Lain (255/95) mukaan ammattikorkeakoulussa suoritetaan ammattikorkeakoulututkinto, joka on 

korkeakoulututkinto ja jonka tarkoituksena on työelämän ja sen kehittämisen asettamien 

vaatimusten pohjalta antaa tarpeelliset tiedolliset ja taidolliset valmiudet ammatillisissa 

asiantuntujatehtävissä toimimista varten. 

 

Tiedon- ja oppimiskäsityksen nykyaikaistaminen, tutkintotason korottaminen ja asiantuntijuuteen 

valmentaminen toivat ammattikorkeakoulujen henkilöstölle uusia vaatimuksia. Keskushallinnosta 

alueellisille ammattikorkeakouluille siirretty koulutuksen suunnittelu merkitsi mm. 

ammattikorkeakoulupedagogiikan ja opetussuunnitelmatyön kehittämistä yhteiskunnan uudelle 

koulutusjärjestelmälle asettamien odotusten mukaiseksi ja vastaamaan lain sille asettamia 

velvoitteita. Työelämälähtöisyys ja tieteellinen tieto, teoria ja käytäntö, muodostivat viitekehyksen 

pedagogisten linjausten tekemiselle. Työelämän vaatimukset, uusi teknologia, perinteisten 
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työnkuvien ja työympäristöjen muuttuminen, kansainvälistyminen ja tieteellisen tiedon 

omaksuminen ja analysointi haastoivat vastaamaan laajentuneisiin ja alati laajentuviin 

koulutustarpeisiin. Työelämästä ja sen kehittämisestä johdetut opiskelijan yksilölliset 

koulutustarpeet edellyttivät uusilta opetussuunnitelmilta joustavuutta. 

 

Tiedonkäsityksen nykyaikaistamisesta tuli ammattikorkeakoulupedagogiikalle keskeinen haaste. 

Useimmat opistoista ammattikorkeakouluihin siirtyneet opettajat olivat opiskelleet ja tottuneet 

opettamaan aikana, jolloin vallitsi käsitys, että tieto on jotain ihmisen ulkopuolella olevaa ja jota 

voidaan siirtää luokkahuoneympäristössä kateederilta opiskelijalle. 

Ammattikorkeakoulupedagogiikassa oletetaan tiedonmuodostuksen tapahtuvan konstruoimalla.  

Tieto on siinä ihmismielen tuottama konstruktio ympäröivästä todellisuudesta ja uudesta 

oppikäsityksestä puhuttaessa tarkoitetaankin yleensä konstruktivismia. Konstruktivismissa tieto 

ymmärretään suhteellisena (konstruktivistinen ja pragmaattinen tiedonkäsitys), humanistisena 

ihmiskäsityksenä ja oppija nähdään aktiivisena tiedonrakentajana. (Auvinen 2005, 28.) 

 

Opettajan perinteinen työnkuva tiedon jakajasta muuttui oppimisen mahdollistajaksi ja oppimista 

tukevien tilanteiden, olosuhteiden ja ympäristöjen luojaksi. Oppilaan ohjaus ja henkilökohtaisten 

opetussuunnitelmien laatiminen, tuutorointi ja mentorointi tulivat tärkeiksi käsitteiksi ja työkaluiksi 

opetussuunnitelmien toteutuksessa. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen mukaan vastuu 

oppimisesta kuuluu opiskelijalle ja oppiminen nähdään opiskelijan aktiivisena ja luovana 

toimintana, jossa olennaista on ajattelu ja osallistuminen yhteisölliseen toimintaan ja 

tiedonrakentamiseen. Se vaati perinteisten koulutusmuotojen ja ympäristöjen uudelleen arviointia ja 

muuttamista ja arviointi- ja muutosprosessin jatkuvaa ylläpitämistä pedagogisessa suunnittelussa ja 

opetussuunnitelmatyössä.  

 

Muuttuneessa tilanteessa ammattikorkeakoulun opettajat joutuivat opiskelemalla täydentämään 

teoreettista osaamistaan ja vahvistamaan työelämäkvalifikaatioitaan. ”Ilman tällaista 

kaksoisorientaatiota opettajan on hyvin vaikea rakentaa sellaisia oppimisympäristöjä tai -tilanteita, 

joissa suuresta informaatiomäärästä jalostuu tiedon yhdistelyn ja käytön kautta syvällistä osaamista 

(ks. Järvinen ym. 2002, 72).” (Auvinen 2005, 34.) 
 
Lahden ammattikorkeakoulu on rakennettu yhdistämällä eri koulutusyksiköitä sen hallinnollisen 

rakenteen ja toiminta-ajatuksen alle. Koulutusyksiköt tarjosivat vuonna 1996 opintoja yhdeksässä 

eri koulutusohjelmassa ja opinnot niissä muodostuivat ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista, 
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koulutusohjelmakohtaisista opinnoista sekä koulutusohjelmarajat ylittävistä koulutusohjelmaan 

kuuluvaksi hyväksyttävistä vapaasti valittavista opinnoista.  

 

Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutti muodosti kokonaisuuteen kuvataiteen 

koulutusohjelman, jonka opetussuunnitelmatyölle edellä mainittu tutkintosäännössä määritelty 

opetusohjelmarakenne loi puitteet. Opetussuunnitelma- ja koulutuksen kehittämis- ja tutkimustyötä 

ohjaamaan koulutusyksiköt laativat lisäksi omaa tahtotilaansa kuvaavan toiminta-ajatuksen 

strategioineen pedagogisten päämääriensä saavuttamiseksi. Taideinstituutin toiminta-ajatus 

lukuvuodeksi 2000 - 2001 kirjattiin seuraavaan muotoon: 

 

Toiminta-ajatus 

Taideinstituutin tehtävänä on seurata ja edistää kuvataiteen kehitystä ja antaa siellä 

opiskeleville tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia kuvataiteilijoina. 

Visiot 

Taideinstituutti vastaa tärkeältä osaltaan maamme kuvataiteilijoiden perus- ja 

jatkokoulutuksesta. Taideinstituutin toiminta perustuu kuvataiteen traditioon, joka on 

jatkuvassa vuoropuhelussa taidemaailman kanssa reagoiden sieltä nouseviin tarpeisiin ja 

haasteisiin. 

Arvot 

Humanistiset arvot, Yksilöllisyyden kunnioittaminen, Konventioiden kyseenalaistaminen, 

Taiteen tradition tunnistaminen, Hyötyajattelun uudelleen arviointi, Moni merkityksellisten ja 

tasoisten asioiden ja ilmiöiden tunnistaminen ja kuvaaminen sekä pyrkimys nähdä 

tulevaisuuden taakse. 

Strategiat 

Opiskelu Taideinstituutissa on vapaata ja itsenäistä, opiskelijakeskeistä ja yksilöllistä. 

Opiskelun tavoitteiden saavuttaminen perustuu onnistuneeseen opiskelijavalintaan ja 

kulloistakin tarvetta vastaavaan onnistuneeseen asiantuntija- ja opetushenkilöstön 

rekrytointiin. Opiskelijat saavuttavat ammatillisia valmiuksia harjoittelemalla ammattimallin 

mukaisesti: tuottamalla taideteoksia, osallistumalla näyttelyihin, kuvataidekilpailuihin, 

tekemällä omia näyttelyitä ja toteuttamalla sekä henkilökohtaisia että laajempiin projekteihin 

sidottuja tilaustöitä. Oppivan ympäristön kehittämiseen kuuluu keskustelevan, kriittisesti 

ilmiöitä tarkastelevan ilmapiirin luominen ja ylläpitäminen. Kansainvälinen opiskelija- ja 

opettajavaihto kuuluu tärkeänä osana Taideinstituutin toimintaan.(Ti:n arkisto) 

 

Taideinstituutin strategioista on luettavissa ammattikorkeakoulupedagogiikkaa keskeisesti ohjaavat 

ideaalit: Opiskelijakeskeinen, tiedon konstruointiin tähtäävä oppiminen ja taide-elämästä johdettu 
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(työelämästä) tarve ajankohtaisten työelämäyhteyksien ylläpitoon. Oppivan ympäristön 

kehittäminen tarkoitti Taideinstituutin koko sosiaalisen yhteisön tiedon rakentamista ja yhteisen 

keskustelukulttuurin kehittämistä sen keskuudessa (katso mm. Kotila 2003, 14). Tärkeäksi koettiin 

taidepuheen yhteisen käsitteistön luominen opettajien ja opiskelijoiden välille, diskurssin 

muodostaminen taiteen teorialle ja käytännölle. Ammattimallin mukainen harjoittelu vaati tuekseen 

taiteen teoria opintoja, jotka liitettiinkin osaksi silloista opetussuunnitelmaa. 

 

Vallitsevat kolme traditiota: oppipoka-kisälliperinne, ammattikasvatusperinne ja 

korkeakouluperinne olivat läsnä ammattikorkeakoulupedagogiikkaa luotaessa (Laukio 2006, 141). 

Korkeakouluperinteestä tuli haastava osa ammattikorkeakoulun opetuksesta käytävää keskustelua. 

Vielä 1980-luvulla kuvataiteen tieto- ja teoriapohjainen opetus esiintyi opetusohjelmassa 

suhteellisen vähäisellä osuudella. Mutta myöhemmin kiinnostus teoria-aineita kohtaan lisääntyi. 

Asia selittyy mm. käsitetaiteen, postmodernismin ja ajan hengen mukaisesta taiteen teoriaa kohtaan 

tuntemasta kiinnostuksesta. Kasvava kiinnostus taiteen teoriasta käynnisti taidekorkeakouluissa 

keskustelun opinnäytetöiden tutkivammasta luonteesta (Anttila 2006, 2). Tärkeä asema keskustelun 

muodostumiselle oli oletettavasti Kuvataideakatemiassa vuonna 1997 aloitettu 

tohtorinkoulutusohjelma. Tohtorinkoulutusohjelmasta muodostui tutkijayhteisö, joka 

Kuvataideakatemian silloisen rehtorin, Mika Hannulan mukaan toteutti Kuvataideakatemiassa 

valittua strategiaa, jossa on kyse oman alan tiedon kasvattamisesta ja sen eteenpäin 

kommunikoimisesta (Hannula 2001,12). Esimerkkinä alan tiedon kasvattamisesta ja eteenpäin 

kommunikoimisesta voidaan mainita Kuvataideakatemian tohtoriopinnoista valmistuneen Jyrki 

Siukosen Lahden ammattikorkeakoulun ja kustannusosakeyhtiö Taiteen yhteiskustanne, ”Tutkiva 

taiteilija” vuodelta 2002. 

 

Kansainvälisyys on ollut osana Taideinstituutin toimintaa jo varhain. 1970 - 80 luvuilla 

kansainväliset yhteydet luotiin aluksi opettajien henkilökohtaisten kontaktien kautta, mutta 

myöhemmin se sai vakiintuneempia muotoja Lahden kaupungin kulttuuritoimen ja 

ystävyyskaupunkitoiminnan avulla. Ammattikorkeakoulun myötä kansainvälinen toiminta lisääntyi 

toimintaa rahoittavien yhteistyöverkkojen välityksellä Euroopan lisäksi yhteistyöoppilaitoksiin 

Pohjois-Amerikassa, Australiassa ja Vietnamissa. Opetussuunnitelmien muodostamiseen 

kansainvälistyminen heijastui opettaja- ja opiskelijavaihtojen, kansanvälisen työharjoittelun, 

intensiivikurssien, näyttelyvaihdon ja opetussuunnitelmien vertailun muodossa.(Salokannel 2006/7, 

43.) Luonnollisena seurauksena kansainvälistymisestä opiskelijoiden kiinnostus kieliopintoja ja 

sähköisten viestintätaitojen oppimista kohtaan lisääntyi. 
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Perinteisesti kouluissa ja koulutuksessa suoritettavalla arvioinnilla on ymmärretty opiskelijoiden 

arviointia, mutta ammattikorkeakoulujen alkuajoista lähtien arviointi on laajentunut käsittämään 

järjestelmällistä opettajien, oppilaitosten ja koko koulutuksen sisäistä ja ulkopuolisen tahon 

suorittamaa arviointia. Oman merkityksensä Taideinstituutin opetussuunnitelmatyöhön toi laadun 

arviointi ja palautejärjestelmien käyttöön otto sekä niiden pohjalta tehtävä jatkuva kehittämistyö.  

 

Monialaisessa Lahden ammattikorkeakoulussa ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot muodostivat 

opinto-oppaiden otsikoissa joko kivijalan tai opintojen ytimen. Laajuudeltaan ne oli mitoitettu 15 

opintoviikon mittaisiksi ja ne opiskeltiin pääsääntöisesti koulutusohjelma- ja laitosrajat ylittäen. 

(Lahden ammattikorkeakoulu. Opinto-oppaat 1996-2000) Yhteisten opintojen avulla haluttiin luoda 

ja vahvistaa monialaista yhteistä osaamisperustaa ja parantaa opintojen vaikuttavuutta ja 

taloudellisuutta. Käytännössä yhteisten opintojen toteutus osoittautui kuitenkin hankalaksi. 

Taideinstituutissa niiden toivottiin integroituvan paremmin koulutusohjelman ammattiopintoihin ja 

osittain Muotoiluinstituutin kanssa toteutettaviin koulutusohjelman yhteisiin opintoihin. 

Ammattikorkeakoulun yhteisten opintojen toivottiin sisällöltään ja toteuttamistavaltaan liittyvän 

paremmin kuvataiteilijan koulutuksen tavoitteena oleviin keskeisiin kuvataiteilijana selviytymisen 

osaamisalueisiin. Toivetta monialaisuuden mahdollistavista poikkialaisista opinnäytetöistä yhteisten 

opintojen integraatio ei ainakaan kuvataiteen osalta täyttänyt. Ainuttakaan ammattikorkeakoulun 

yksiköiden rajat ylittävää opinnäytetyötä ei Taideinstituutissa ole vuoteen 2010 mennessä toteutettu.  

 

Ammattikorkeakouluaikana opetussuunnitelmatyö on saanut aikaisempaan verrattuna 

jäsentyneemmän muodon. Kirjoitettua opetussuunnitelmaa ja siitä seuraavia vallitsevia käytäntöjä 

arvioidaan koulutuksen määrällisistä ja laadullisista näkökulmista sekä nuoriso- että 

aikuiskoulutuksen puolella. Työelämän osaamistarpeiden muutos ja muutoksen ennustaminen ovat 

tärkeä osa jatkuvaa opetussuunnitelmaprosessia. Verkottuminen alan muiden koulutusyksiköiden 

kanssa on mahdollistanut yhteisten valtakunnallisten ja kansainvälisten hankkeiden toteuttamista ja 

kasvattanut arviointikapasiteettia niiden toteuttamisessa ja yleisemminkin koulutuksen 

perustehtävään.  

 

Kulttuurialoilla koulutuksen perustehtävän arvioinnin pohjalta laaditut ydin sisällöt ja ydin 

kompetenssit määrittyvät mm. taide-elämän muutoksista, tieteellisen tiedon uudistumisesta tai 

toimintaympäristön uusista vaatimuksista (Auvinen 2005, 132). Ammattikorkeakoulut 

kuvataidekoulutuksen uusina toimintaympäristöinä asettivat sen pedagogiikalle uusia vaatimuksia. 

Erityisesti kuvataidealalla ammattikorkeakouluille elinkeinoelämästä ja talouselämästä johdetut ja 
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niiden tuloksellisuutta osoittavat määrälliset mittarit eivät välttämättä tunnistaneet koulutusalan 

laadullista perustehtävää. Vaarana oli, että opetussuunnitelmaa laadittaessa tuloksellisuutta 

osoittavat mittarit ohjasivat koulutuksen perustehtävästä opetussuunnitelmaan siirtyviä ydinsisältöjä 

- ja kompetensseja.  

 

5. Tutkimuksen toteuttaminen  

 

5.1 Metodologiset valinnat 
 

Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jossa käytin pääasiallisesti tekstilähteitä ja omiin 

havaintoihini ja kokemukseeni perustuvaa tutkimuskohdetta valottavaa tietoa. Tutkimusmetodinani 

käytin historiallista menetelmää kuvataidekoulutuksen opetussuunnitelmissa tapahtuvan muutoksen 

kuvaamiseksi 1970 - 2000 vuosien välisellä aikajaksolla.  

 

Kinoksen (1999, 87) mukaan laadullista tutkimusta ei voi tehdä aiheesta, josta tutkijalla ei itsellään 

ole omia kokemuksia, joista hän ei ole kiinnostunut tai johon hän ei ole itse osallistunut. Näin ollen 

valitsin tutkimuskohteen ja sen viitekehyksen oman elämäni rajaamien mahdollisuuksien joukosta. 

Kuvataiteen ammatillisessa koulutuksessa tapahtuneet muutokset kiinnostavat minua pitkän, 

kuvataiteen koulutuksen parissa tekemäni työn ja kuvataiteilijana toimimiseni kautta.  

 

Tutkimuksen suorittamiseen käytin esimerkkitapauksena Lahden taideinstituuttia. Seurasin 

Taideinstituutin tapahtumia sen kolmena toimintajaksona opetussuunnitelmien näkökulmasta. 

Tutkimuksessani vertasin muutoksia, joita näiden kolmen toimintajakson aikana oli tapahtunut, 

taidemaailmassa, kulttuuripolitiikassa ja koulutuspolitiikassa opetussuunnitelmissa tapahtuneisiin 

muutoksiin. Rinnastamisen avulla hain vastausta kysymyksiini: miten opetussuunnitelmat ovat 

muuttuneet Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutissa, miten kuvataidemaailma ja 

koulutuspolitiikka ovat heijastuneet kuvataidekoulutuksen järjestelyissä ja miten kuvataidekoulutus 

on myötäillyt yhteiskunnan kehitystä? Kuvasin ja analysoin opetussuunnitelmien sisällön muutoksia 

tarkastelemalla niiden rakenteissa tapahtuneita muutoksia, opetusjaksojen sisällöissä ja 

oppiaineiden lukumäärissä tapahtuneita muutoksia ja opetussuunnitelmienorientaation muutoksia. 

Kolme aikajaksoa Lahden taideinstituutin vaiheissa ajoittuvat Lahden taideinstituutin ja 

Muotoiluinstituutin (Lahden taideoppilaitos) yhteiseen aikaan, Lahden taideinstituutin itsenäiseen 

aikaan Lahden kaupungin omistamana oppilaitoksena ja Lahden ammattikorkeakoulu-aikaan. 
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5.2 Tutkimusaineisto 
 

Tutkimukseni aineistona käytin opetussuunnitelmia, vuosikertomuksia, asiaan liittyviä pöytäkirjoja 

ja muuta materiaalia, jonka sain käyttööni Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutin ja Lahden 

ammattikorkeakoulun muotoiluinstituutin sekä Lahden kaupungin arkistoista. Lisäksi käytin 

keskustelumuistiinpanoja opetussuunnitelmien laadintaa ja toteutumista valottavien kysymysten 

tarkastelussa. Keskustelumuistiinpanojen pohjalta oli mahdollista tarkastella rinnakkain virallista 

kirjoitettua opetussuunnitelmaa ja toteutunutta opetussuunnitelmaa sekä täydentää tietämystä 

Lahden taideoppilaitoksen perustamiseen liittyneistä vaiheista. 

 

Analysoimani kirjallisen lähdemateriaalin ja haastateltavien ajankohtaisarvioinnista sekä omien 

havaintojeni kautta saamani aineiston pohjalta haen vastausta tutkimuskysymyksiini. Analysoitava 

aineisto käsittää materiaalia opettajista ja oppilaista. Kun arkistomateriaalia täydennetään 

haastatteluista saaduilla tiedoilla ja kirjallisuuslähteillä on mahdollista arvioida miten ajankohtainen 

kuvataide on vaikuttanut kuvataidekoulutukseen.  

 

Keräämäni tutkimusmateriaalin olen järjestänyt ja tutkielmassani esittänyt kronologisesti etenevänä 

aineistona. Näin aineistosta on muodostunut Taideinstituutin opetussuunnitelmien historiaa, mutta 

myös laajemmin sen opetuksesta ja opetuksen taustavaikutuksista kertovaa historiaa. Kronologiseen 

järjestykseen aseteltu tutkimusaineisto näyttäytyy samalla tutkimustuloksina tutkimuksen 

johtopäätöksiä ja pohdintaa tehtäessä. Pohdinta kappaleessa esittämäni vastaukset 

tutkimusongelmina esiintyneisiin kysymyksiin eivät näyttäydy yksin analyysistä johdettuina, vaan 

sekä tulkinnasta tai analyysistä kehiteltyinä ratkaisuina. Vastauksissa ei eksplisiittisesti erotetakaan 

analyysia ja tulkintaa toisistaan johtuen käyttämästäni kvalitatiivisesta tutkimusmenetelmästä. 

Analyysivaiheessa on tehty tulkintoja, jotka ovat ohjanneet analyysia.(Eskola, 2003. 149-150.) 

 

Tulkintojen taustaksi ja analyysissa niiden raakamateriaaleiksi ovat muodostuneet 

vuosikertomukset, eri aikojen opetussuunnitelmat, koulutuspoliittiset mietinnöt ja lainsäädäntö. 

Tästä materiaalista tutkimukseni kannalta olennaisimmiksi indikaattoreiksi ovat muodostuneet 

niissä esiintyvien oppiaineiden lukumäärän muutos ja laatu, sekä opetussuunnitelman funktion 

muuttuminen. Aineiston analysoinnissa tarkastelin opetussuunnitelmien rakenteissa, oppiaineiden 

sisällöissä ja niiden lukumäärissä tapahtuneita muutoksia eri aikakausina. Johtopäätöksiä tehdessäni 

olen rinnastanut opetussuunnitelmien muutoksia ja opetussuunnitelmien käytännön toteutusta 
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kuvataidemaailmassa kulloinkin vallinneisiin suuntauksiin sekä kuvataiteen koulutuksen 

ohjausjärjestelmiin. 

 

5.3 Aineiston sisäinen ja ulkoinen luotettavuus  
 

Kuvataiteen opetussuunnitelmien muutosta olen tutkinut käyttämällä Lahden taideinstituutista 

kertynyttä kokemustani opetussuunnitelmien laadinnasta ja niiden käytännön toteutuksesta. Olen 

toiminut Lahden taideoppilaitosten opettajana ja Taideinstituutin rehtorina sekä myöhemmin 

Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutin koulutusjohtajana ja yliopettajana lähes 

kolmenkymmenen vuoden ajan.  

 

Valmistuin graafiseksi suunnittelijaksi Lahden taideoppilaitoksesta, nykyisestä Lahden 

ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutista vuonna 1974. Kuvataideakatemian grafiikan opettajana 

ja grafiikan lehtorina toimin vuosina 1983 – 1987. Työhöni liittyen olen tutustunut lähes kaikkiin 

maamme ammatillista kuvataidekoulutusta tarjoaviin tahoihin. Opetushallituksen kuvataiteen 

opetussuunnitelmatyöryhmän jäsenenä ja puheenjohtajana toimiessani olen ollut osallisena 

kuvataiteen valtakunnallisen opetussuunnitelman valmistelussa, sekä myöhemmin kartuttanut 

kokemustani opetusministeriön kuvataiteen koulutustyöryhmässä Suomen taiteilijaseuran 

edustajana. Kuvataiteilijana olen toiminut opetustyöni ohessa koko työurani ajan 1970-luvun alusta 

alkaen. Sen myötä olen osallistunut aktiivisesti alan järjestötoimintaan luottamustehtävissä sekä 

valtakunnallisella, että paikallisella tasolla. Uskon omakohtaisen kokemukseni antavan tärkeän 

lisänsä tutkimukseeni.( Kuvataiteilijat matrikkeli 2004)                                        

 

Taide heijastaa aikaansa. Väitetään myös, että taide on aikaansa edellä. Väitteet herättävät 

kysymyksiä, missä määrin kuvataidekoulutuksessa huomioidaan vallitsevat kuvataidemaailman 

käytännöt, kuinka koulutuksessa voidaan ennakoida alati muuttuvat, tulevaisuudesta kasvavat 

vaatimukset ja onko kuvataiteen koulutus avoin reflektoimaan ajassa tapahtuvaa. 

 

Voin vastata näihin kysymyksiin kuvataiteilijan ja kuvataideopettajan työni pohjalta. Vastaukseni 

ovat todennäköisesti pitkälti yhteneväisiä kuvataidemaailmassa yleisimmin vallitsevan 

käsityskannan kanssa. Ovathan kuvataiteen koulutuskäytännöt muotoutuneet pitkälti 

taidemaailmassa toimivien ammattitaiteilijoiden toimesta. Myös kuvataiteen ammatillisen 

koulutuksen opetussuunnitelmatyötä on pitkälti tehty kuvataiteilijoiden toimesta niin oppilaitoksen 

kuin valtakunnan tasolla. Voisin siis olettaa, että kuvataidekoulutus on edellä mainituista syistä 
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sidoksissa kuvataidemaailman tapahtumiin. Voin myös tältä pohjalta päätellä, että laaditut 

opetussuunnitelmat heijastavat aikansa vaatimuksia. Nämä esittämäni asiat muodostuivat ennakko-

oletuksiksi tutkimuksessani. Lisävalotusta näihin kysymyksiin vastaamiseksi esitän tutkimukseni 

Pohdinta ja johtopäätökset luvussa.  

 

Tutkimukseni esille tuomien asioiden ja muutosten yleistettävyyttä lisäisi mahdollisuus verrata niitä 

muissa kuvataidealan oppilaitoksissa tapahtuneisiin kehityskulkuihin. Oletettavaa on, että yhdestä 

oppilaitoksesta koottu aineisto ei kuvaa läheskään kaikkea niistä käytänteistä, joita tarkastelemallani 

aikajaksolla on Suomen muissa kuvataidealan oppilaitoksissa toteutettu, eikä opetussuunnitelmien 

kehitys ja käytännön toteutus ole niissä suinkaan yhdenmukaista. Opetussuunnitelmien 

säätelymallien läsnäolo ja käyttöönotto, kuvataidekoulutuksen traditio ja taiteilijaopettajien kautta 

kuvataidemaailman ilmiöt ovat kuitenkin kaikki olleet aikajaksolla kaikille niistä samanaikaisesti 

olemassa ja vaikuttaneet jokaisen oppilaitoksen opetussuunnitelmatyöhön. Siksi tutkimukseni 

analyysissä käytetty luokittelu- ja tulkintamallit ovat toistettavissa ja käyttöönotettavissa tutkittaessa 

muiden kuvataidealan oppilaitosten opetussuunnitelmien muutosta. Näin menetellen olisi 

mahdollista kerätä vertailtavaa aineistoa päätelmien tekemiseksi kuvataiteen koulutuksesta koko 

valtakunnan alueelta.  

 

Tutkimuksessani käytin eräinä taustaoletuksina ”taide heijastaa aikaansa” väittämää, sekä toteamaa, 

että koulutus on aikansa peili. Nämä kaksi samansuuntaista näkökulmaa tarjoavat hedelmällisen 

mahdollisuuden verrata, miten ajankohtainen kuvataide ja siitä johdettu koulutus toteutuu 

vallitsevan koulutuspolitiikan myötävaikutuksella. Koulutuspoliittisten mietintöjen kannanotot, 

koulutusta säätelevä laki ja opetushallituksen tai opetusministeriön tulostavoiteasetanta eivät aina 

mukaile taidemaailman koulutukselle asettamia tavoitteita. Tutkimukseni osoittaa asiaa Lahden 

taideinstituutin näkökulmasta. Miten ajankohtaista jokin kuvataide milloinkin on, ansaitsisi 

tutkimuksessani laajempaa pohdintaa.  

 

Sanonnan ”taide heijastaa aikaansa” käyttö osana tutkimustani vaatii varmasti monen lukijan 

mielestä lisä perusteluja. Tutkimukseni yhteydessä käytettynä sanonta tarkoittaa, että siihen 

sisällytetään taiteen kokijan näkökulman lisäksi myös taiteen tekemiseen kuuluvia ominaispiirteitä. 

Se ei passiivisesti vain heijasta aikaansa, vaan synnyttää myös uutta ajattelua. Asian 

taiteenfilosofisessa pohdinnassa taiteeseen, sen ominaispiirteisiin, liitetään uuden luominen. 

"Toisaalta taiteen alueen jatkuva laajeneminen, taiteeseen oleellisesti kuuluva uuden etsiminen, 

taiteen alituiset muodonmuutokset ja sen uudet luomukset tekevät loogisesti mahdottomaksi lyödä 
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lukkoon mitään taidetta määrittelevien ominaisuuksien joukkoa." Tämä Morris Weitz:n toteama 

ilmentää, että emme varmaankaan koskaan pääse selvyyteen siitä, milloin taide on 

ajankohtaisimmillaan. Taide määrittelee itse itsensä ja se heijastuu taidekoulutuksessa tehtävään 

työhön. Myös viive tämän päivän taiteen ja taidekoulutuksen välillä vaihtelee. Paikallisesti 

taidekoulutus voi olla jopa edelläkin aikaansa. Robert Arpon toimittamassa kirjassa Taiteilija 

Suomessa, Paula Karhunen (Arpo 2004. 40) toteaa artikkelissaan:   

 

Koulutus heijastaa taidemaailman ja yhteiskunnan virtauksia mutta voi toimia myös toiseen 

suuntaan eli luoda uusia virtauksia. Tunnetuin ja lähes kliseeksi muodostunut esimerkki tästä 

lienee Turkan ajan teatterikoulu. Ovatko nykyiset taideoppilaitokset sellaisia, että ne tuovat 

kentälle uutta ajattelua vai mukautuvatko ne pikemminkin kentän olosuhteisiin?  

 

6 Tutkimustulokset 
 

6.1 Koulutusjärjestelyt kuvataidekoulutuksessa 

 
Lahden kaupunginhallitus perusti 19.2.1968 taidekoulutoimikunnan. Tämä toimikunta oli saanut 

tehtäväkseen tutkia mahdollisuuksia perustaa Lahteen kuvataiteiden eri alojen koulutusta antava 

laitos. Toimikunnan saatua työnsä päätökseen oli kaupunginhallituskin niin vakuuttunut asian 

eteenpäin viemisen tarpeellisuudesta, että perusti Lahden taideoppilaitoksen 

suunnittelutoimikunnan, jonka tehtävänä oli hoitaa taideoppilaitoksen perustaminen. Työn 

tuloksena käynnistyi taideoppilaitoksen toiminta 1971 alussa. Taideteollinen oppilaitos ja 

taidekoulu aloittivat toimintansa nykyisine osastoineen Oikokatu 1:ssä sijaitsevassa tarkoitusta 

varten kunnostetussa entisessä naistensairaalassa, joka oli rakennettu v.1911. Keväällä 1971 saatiin 

Kultaseppäkoulun Lahteen siirtymistä koskeneet Kultaseppien Liitto ry:n ja Lahden kaupungin 

väliset neuvottelut päätökseen. Kultaseppäkoulu aloitti toimintansa Lahdessa 31.7.1971 entiseen 

Iskun tehtaaseen kunnostetuissa tiloissa. Seuraavana vuonna saatiin taideoppilaitokselle lisätiloja 

entisen Häklin tehdaskiinteistön rakennuksesta. Näihin tiloihin muutti taidekoulu marraskuussa 

1972 sekä teollisen pukusuunnittelun osasto lokakuussa 1973. Oppilaitoksen viralliseksi nimeksi 

tuli Lahden taideoppilaitokset.( Lkh, pöytäkirjat, Lkv, pöytäkirjat, Lahden 

Taideoppilaitostoimikunnan pöytäkirjat, kuvataiteilija Matti Koskelan muistiinpanot, Lahden 

kaupungin kirjaamo, kansiot 113, 182, 394) 
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Oman koulutalon suunnittelu oli lähtenyt liikkeelle jo kesäkuussa 1972, jolloin kaupunginhallitus 

asetti Lahden tulevaa taidekeskusta suunnittelevan työryhmän. Useista vaihtoehdoista valittiin 

rakennuspaikaksi Paavolan kaupunginosa, jonne aikaa myöten nousisi koko taidekeskus 

teattereineen, kirjastoineen, museoineen ym. Opetusministeriö vahvisti taideteollisen oppilaitoksen 

ensimmäisen rakennusvaiheen tilavuudeltaan 12.450 m3 perustamissuunnitelman 5.3.1974. Uuden 

koulutalon suunnittelun hoiti arkkitehti- ja insinööritoimisto Salplan. Suunnitteluun osallistuivat 

myös oppilaitoksen opettajat erikoistilojen asiantuntijoina. Ensimmäinen rakennusvaihe valmistui 

1.12.1976, jolloin graafisen suunnittelun, teollisen pukusuunnittelun ja valokuvauksen osastot sekä 

kanslia muuttivat uuteen koulutaloon. Taideteollinen oppilaitos ja kultaseppäkoulu siirtyivät valtion 

omistukseen 1.8.1979. Edellinen yhdistettiin hallinnollisesti kotiteollisuusopettajaopiston kanssa ja 

muodostettiin Lahden taide- ja käsiteollisuusoppilaitos, johon kultaseppäkoulu liitettiin 1980. 

Taidekoulu jäi edelleen Lahden kaupungin omistukseen ja se oli tarkoitus valtiollistaa keskiasteen 

koulunuudistuksen myötä 1980-luvulla, jolloin saataneen valmiiksi rakennusohjelman toinen vaihe. 

(Lahden taideoppilaitokset 1979, esite ) 

 

Lahden Taidekoulu perustettiin 1971 osaksi Lahden taideoppilaitoksia. Taideoppilaitosten muista 

osastoista poiketen se kuului tuolloin opetusministeriön harkinnanvaraisen valtiontuen piiriin. 

Opetusohjelmassa oli teoreettisia ja yleissivistäviä aineita melko runsaasti. "Koulu siis asettaa tietyn 

perussivistyksen ammattikoulutuksen edellytykseksi ja pyrkii sitä myös aktiivisesti lisäämään 

koulutuksen kestäessä. Lahden koulutusmalli poikkeaa myönteisellä tavalla muista 

koulutusmalleista."(Komiteamietintö 1973:119) Taidekoulun oppilaat saivat yhteistä opetusta 

taideteollisessa koulutuksessa olevien oppilaiden kanssa.  

 

Vuonna 1979 Lahden taideoppilaitosten taideteolliset osastot siirtyivät valtion omistukseen ja 

Lahden Taidekoulusta muodostui kaupungin omistama taloudeltaan ja hallinnoltaan itsenäinen 

yksikkö. Koulutus oli, ensimmäinen kesken lukukautta alkanut vuosi poiketen, mitoitettu kolme 

vuotta kestäväksi. Vuosikurssille otettiin ensimmäisenä vuonna 13 uutta opiskelijaa ja koulutusta 

annettiin teoreettisten aineiden lisäksi kuvanveistossa, maalauksessa ja grafiikassa. Taidekoulu 

toimi yhteistä opetusta lukuun ottamatta, vuodesta 1972 lähtien, noin 400m2:n tiloissa 

Sammonkadulla vanhassa Häklin huonekalutehtaan kiinteistössä. Myöhemmin tilan ahtauteen 

saatiin helpotusta samasta kiinteistöstä vapautuneiden lisätilojen muodossa. Koulun opetuksesta 

vastasivat koulun johtaja ja joukko ammattitaiteilijoina toimivia sivutoimisia tuntiopettajia sekä 

teoreettisten aineiden opettajia. Lisäksi henkilökuntaan kuului päätoiminen tarpeistomestari ja 

siivooja.  Oppilaitoksen nimi muutettiin Lahden taideinstituutiksi vuonna 1984. Koulussa oli myös 
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käytössä opetussuunnitelma joka muodollisesti noudatteli keskiasteen opetussuunnitelmalle 

asetettuja linjoja. Lahden koulussa muodostuneisiin opetuskäytäntöihin se ei oleellisesti vaikuttanut, 

koska yleissivistävän opetuksen tavoitteet katsottiin jo entuudestaan huomioidun.  

 

Varsinaisesti täysmääräiseen valtionapuun siirtyminen vuonna 1989 legitimoi 

ammattikasvatushallituksen (sittemmin opetushallitus) laatiman, valtakunnallisen 

kuvataideoppilaitosten opetussuunnitelman noudattamisen. Koulu oli tuolloin jo nelivuotinen ja sen 

jatkuminen nelivuotisena mahdollistettiin Lahdessa erinäisin "sisäisin järjestelyin" myös 

ylioppilaille. Ammattikasvatushallituksen opetussuunnitelman oppimäärissähän koulutus oli 

mitoitettu ylioppilaille kolmeksi ja puoleksi vuodeksi. Kuvataidekoulutuksen laatuun taidekentältä 

vaikuttavat tekijät lisäsivät Lahdessa, kuten muuallakin, paineita asianmukaisten toimitilojen ja 

laitteiden hankintaan. Lisäksi oppilasmäärän kehitystä säädeltiin valtakunnallisesti, ja 

aloituspaikkamäärä muuttui Lahdessa minimissään kymmenestä kahdeksitoista. Kipeästi kaivattuja 

lisätiloja hankittiin aluksi hajasijoittamalla opetusta eri toimipisteisiin. Lopulta lukuvuonna 1992 -

93 Taideinstituutille saneerattiin yhtenäiset noin 3500 m2:n tilat Sammonkadun tehdaskiinteistöstä. 

Oppilaitoksen laite- ja konekantaa oli tuohon mennessä myös merkittävältä osin kohennettu. 
 

6.1.1 Lahden taidekoulu 1971 - 1979  
 

Vaikka vuosikertomuksen 1971 - 1972 mukaan taideoppilaitoksessa toimi kolme erillistä koulua, 

samasta vuosikertomuksesta käy ilmi, että niiden asema taideoppilaitoksessa oli osastoluonteinen. 

Koulua johti rehtori ja "koulujen" toiminnasta vastasivat osastonjohtajat. Opettajakunta oli 

taideteollisen oppilaitoksen ja taidekoulun osalta yhteinen. Ensimmäinen vuosikurssi olikin kaikilla 

osastoilla yhteinen ja opetusaineiden viikkotuntimäärissä oli vain jonkin verran alakohtaista 

painotusta. 

Jo seuraavana vuonna taidekoululla oli oma johtajansa ja tarkastelujakson edetessä koulut alkoivat 

sekä opetusohjelmien että opettajakunnan osalta eriytyä.  Työskentely tapahtui taidekoulussa 

vuosikursseittain opetusohjelman mukaan. Kahtena ensimmäisenä opiskeluvuotena opetus tapahtui 

lukujärjestyksen mukaisesti, kolmantena vuonna oppilas valitsi pääaineensa ja työskenteli oman 

ohjelmansa mukaisesti. Periaatteena oli totuttaminen työpajan hyväksikäyttöön itsenäistä 

työskentelyä silmällä pitäen. Koulussa oli myös mahdollisuus iltatyöskentelyyn, jota valvoi 

erityisesti tarkoitusta varten palkattu henkilö.  
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Kuvataidekoulutuksen perinteen mukaan koulun opetuksesta vastasivat taiteilijaopettajat ja myös 

koulun johtajana toimi kuvataiteilija. Koulun johtaja tosin aloitti työnsä vasta lukuvuoden 1972 

alusta. Sitä ennen Lahden taidekoulu oli muodollisesti ja myös käytännössä Lahden 

taideoppilaitosten osasto, jonka johtajana toimi kuvanveistäjä Pentti Papinaho. Perustetun 

taidekoulun opettajakunta koostui nimekkäistä, aktiivisesti taiteilijan työtä harjoittavista opettajista, 

joista useat matkustivat viikoittain Lahteen opetustehtäviin lähinnä Helsingistä ja Tampereelta. 

 

Erityisesti ammattiaineiden, kuvanveiston, maalauksen ja grafiikan opettajien joukosta oli 

vähemmistö lahtelaisia, joka osoittaa, että opettajavoimat pyrittiin rekrytoimaan opetuksen tason ja 

sisällön kannalta tarkoituksenmukaisesti. Lahtelaisia tai lähipaikkakunnilta vuosien 1971 - 79 

ammattiaineita opettavista oli ainoastaan neljä henkilöä. Taideteollisen oppilaitoksen ja taidekoulun 

yhteisten opetusaineiden opettajien joukossa esiintyy jo useampia Lahdessa vakituisesti asuvia 

henkilöitä. Taidekoulun johtajaksi nimettiin syyslukukauden 1972 alusta taidemaalari Reino 

Hietanen. Hietanen oli tuolloin ainoa taidekoulun vakinainen opettaja. Taidekoulussa opetti vuosina 

1971 – 1979 monia silloin ajankohtaisia, ja myöhemmin huomattavaan asemaan nousseita 

taiteilijoita. (Lahden Taidekoulun vuosikertomukset) 

 

Taidekoulun opettajista suurin osa oli sivutoimisia, alle 16 tuntia viikossa opettavia tuntiopettajia. 

Aluksi koululla oli käytössään yksi lehtorin virka, joka oli yhdistetty koulun johtajan tehtäviin. 

Lukuvuodesta 1976 - 77 lähtien käytössä oli kaksi lehtoraattia. Lehtoreiden ja tuntiopettajien lisäksi 

koulussa antoivat opetusta vierailevat luennoitsijat, ja opiskelijat osallistuivat myös koulun 

ulkopuolelta tarjotuille kursseille. Ominaista taidekoulun toiminnalle oli huomattava tuntiopettajien 

määrä. Osittain sitä selittää paikkakunnan sijainti Etelä-Suomessa lähellä Helsinkiä ja sen 

läheisyydestä johtuva matkustusyhteyksien helppous. Tarkastelujakson opettajista vakinaisessa 

virkasuhteessa olevat lehtorit olivat molemmat lahtelaisia. Lehtorin 21:n tunnin työvelvollisuuden 

hoitaminen ulkopaikkakunnalta käsin koettiin hankalaksi. Taidekoulussa opettaneet kuvataiteilijat 

olivat oman aikansa aktiivisia toimijoita ja varsin ansioituneita. (Kuvataiteilijat 1972,  matrikkeli.) 

Myös koulun johtajilla, Reino Hietasella 1972 - 1977 ja Matti Kulmalalla 1977 - 1981, oli 

huomattava ja tunnustettu asema kuvataiteilijoina. 

 

Lukuvuoden 1971 -72 aikana oppilaitoksessa opiskelevat saivat opintolainojen valtion takauksen. 

Opiskelijoilla oli mahdollisuus sairaustapausten sattuessa mennä opiskelijoita palvelevan 

terveyssisaren vastaanotolle, joka oli palkattu ammatillisen kurssikeskuksen kanssa kevättalvella 

1973. Samoihin aikoihin käynnistyivät myös taidekoululaisille suunnatut sosiaalikuraattorin 
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palvelut. Opiskelijoilta perittiin aluksi 100 mk lukukausimaksuna ja se korotettiin lukuvuonna 1972 

- 73 150 mk:ksi. Taideoppilaitoksessa toimi taidekoulun ja taideteollisen oppilaitoksen yhteinen 

oppilaskunta, joka liittyi keväällä 1972 valtakunnalliseen taideaineiden opiskelijoiden liittoon. 

Taideoppilaitoksen oppilaskunta järjesti joulukuussa 1971 koulutuspäivän, jossa otettiin kantaa mm. 

Taideteollisen oppilaitoksen hallintoon, opetukseen, Lahden taideoppilaitoksen ja Taideteollisen 

oppilaitoksen suhteeseen sekä Lahden taideoppilaitoksen hallintoon ja opetukseen. Oppilaskunnalla 

oli edustus sekä koulun ohjesääntöä valmistelevassa toimikunnassa että opettajain kokouksissa 

puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Oppilaskunnan toiminta oli erityisesti koulun alkuvuosina aktiivista. 

Se selittyy osin uuden oppilaitoksen kehittämistarpeella, mutta huomattavana selittäjänä on myös 

yleinen yhteiskunnallinen politisoituminen ja opiskelijamaailman radikalisoituminen. 

 

Opiskelijoiksi pyrki Lahden taideoppilaitokseen keväällä 1971 yhteensä 206 kelpoisuusehdot 

täyttänyttä henkilöä. Vuosikertomuksesta ei ilmene erikseen Taidekouluun pyrkineiden määrä. 

Valintakokeiden kautta opiskelemaan otettiin kymmenen henkilöä. Taideoppilaitokseen 

hyväksyttiin sen neljälle osastolle yhteensä 43 hakijaa. Vuonna 1972 Taidekouluun pyrki 41 ja 

joista valittiin 13 hakijaa. Kouluun hyväksytyistä kuusi oli ylioppilaita ja seitsemän keskikoulun 

suorittaneita. Ilmeisesti koulua ei vielä tuolloin tunnettu ja se selittää suhteellisen alhaisen 

hakijamäärän. Taideoppilaitoksen graafisen suunnittelun osasto oli hakijoiden määrällä mitattuna 

selkeästi suositumpi. Kymmenen opiskelijaksi otettua valittiin 117 hakijan joukosta. 

(Taideoppilaitoksen vuosikertomus 1972 - 1973)  

 

Tarkastelujakson 1971 - 1979 aikana ei Taidekouluun hakeutuneiden määrä kasvanut kovin 

merkittävästi. Kun graafiseen suunnitteluun haki kaikkiaan 215 henkilöä vuonna 1979, oli 

taidekouluun pyrkineiden määrä ainoastaan 76. Koulun yleinen tunnettavuus oli tuolloin jo ilmeisen 

hyvä ja sieltä oli valmistunut useita näkyvästikin esillä olleita kuvataiteilijoita. Ilmeisesti vapaan 

taiteilijan ammatti ei yleisemminkään kiinnostanut niin paljon taiteellisesti lahjakkaita nuoria kuin 

soveltavien taiteiden koulutusalat. Samana vuonna Suomen taideakatemian kouluun hyväksyttiin 

10,2 % hakijoista ( Taideakatemian koulun vuosikertomus 1979 ) ja Lahden taidekoulussa vastaava 

prosenttiluku oli 13.2%. (Liite 2) Taideoppilaitoksen graafisen suunnittelun osastolle hyväksyttiin 

vain 4.7 % hakeneista. (Taideoppilaitoksen vuosikertomus 1978 -1979) 

 

Yksittäisten taidekoulussa opiskelleiden taiteilijoiden esiin nostaminen tässä yhteydessä on 

enemmänkin aikakauden tuntoja kuvailevaa ja esimerkinomaista. Valikoitujen esimerkkien avulla 
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haluan kuitenkin osoittaa taidekoulussa opiskelevien yhteyden taidemaailmaan ja sen näkyvimpiin 

taidesuuntauksiin. 

 

Lahden taidekoulun ensimmäisen, keväällä 1973 valmistuneen kahdeksan opiskelijan vuosikurssin 

teokset eivät vielä edustaneet sitä realismia, joka oli leimallista erityisesti nuorille taiteilijoille 

seitsemänkymmentäluvun aikana. Valmistuneen vuosikurssin ominaislaatua kuvasivat parhaiten 

konkretististen maalareiden Tapio Holapan, Lars Holmströmin, Einari Levon ja Antti Ukkosen 

teokset. Konkretistinen suuntaus joutui kuitenkin pian väistymään suomalaiskansallisen realismin ja 

yhteiskunnallisesti kantaaottavan sosiaalisen realismin tieltä. Tyypillisimmillään nämä suuntaukset 

esiintyivät mm. Aaro Matinlaurin, Tapani Mikkosen, Reijo Raekallion ja Helge Riskulan töissä.   

 

Koulun opetusjärjestelyihin ja opetukseen kohdistui 1970 - luvun aikana opiskelijoiden toimesta 

kritiikkiä. Esimerkkinä kritiikistä löytyy kaupunginhallituksen lausuntopyyntö Taideteollisen 

oppilaitoksen ja Taidekoulun talousarvioon mallin palkkaukseen varatun määrärahan ylittämisestä. 

Ylitys johtui Lahden Taideteollisen oppilaitoksen ja Lahden taidekoulun koulutusneuvottelukuntien 

päätöksestä siirtää opetuksen painopistettä käsivarapiirustuksesta elävänmallin piirustukseen 

syksystä 1974. Johtokunta antoi pyydetyn lausunnon asiasta kaupunginhallitukselle ja totesi siinä 

mm. ”Oppilaskunnan lisääntynyt kiinnostus elävänmallin piirustukseen johtunee yleisen 

taidesuuntauksen muuttumisesta ihmisaiheita suosivaan suuntaan. Mainitusta muutoksesta aiheutui 

ihmismallin palkkioihin varatun määrärahan loppuminen ennen aikojaan.” (LtoJkP 1975) Vaatimus 

uusista opetusjärjestelyistä opetussuunnitelmassa kesken tilivuotta tuli oppilaskunnan ja 

koulutusneuvottelukunnan toimesta ja vaadittu muutos aiheutti palkkamäärärahoissa ylityksen. 

(Kirjelmä johtokunnalle 1974) Esimerkissä opiskelijoiden kiinnostus konkretistista taidesuuntausta 

kohtaan vähenee ja halu opiskella realistista ilmaisua aiheutti odottamattomia muutoksia ja 

lisäkustannuksia opetusjärjestelyissä. Käytännössä elävänmallin piirustus jäi toteuttamatta vain 

marraskuussa. Seuraavana vuonna piirustusta jatkettiin uusien määrärahojen turvin elävänmallin 

piirustusta painottaen. Hietasen mukaan Lahden taidekoulussa ei ilmennyt suuria ristiriitatilanteita 

vaikka opiskelijat olivatkin ajan hengen mukaisesti varsin kärkkäitä ottamaan kantaa. (Hietanen 

2003)  
 

Taideoppilaitosten oppilaskunta esitti toivomuksen oppilaitosneuvoston perustamisesta. Sen 

toteuttamiseksi oppilaitokseen perustettiin toimikunta syksyllä 1974. Toimikuntaan kuului rehtorin 

lisäksi kustakin laitoksesta kaksi opettaja- ja kaksi opiskelijajäsentä. Käytännössä 

oppilaitosneuvosta toimi jo epävirallisesti valokuvausosastolla oppilaitten ja opettajien 
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osastonkokouksen muodossa ja käytti osastonjohtajalta delegoitua päätösvaltaa. Valokuvauksen 

osaston malli oli ollut käytännössä Taideteollisessa oppilaitoksessa Helsingissä ja sittemmin 

jatkunut myös Taideteollisessa korkeakoulussa. (LtoJkP. 1975) Oppilaitoksen alkuaikojen 

vaikeudet kärjistyivät erityisesti valokuvauksen osaston toiminnan hankaloitumiseen. 

Rahoituslainsäädäntö normitti opetuksen järjestelyjä ja kiista periodiluvun käyttöönotosta ja ilta- ja 

viikonlopputyöskentelystä johti kahden opettajan väliaikaiseen virantoimituksesta pidättämiseen.  

Taideteollisen oppilaitoksen opetustoimintaan liittyviä kysymyksiä tutkimaan asetetun työryhmän 

kokouspöytäkirjasta 11.3.1975 ilmenee koulunjohtaja Reino Hietasen toteama, ettei taidekoulussa 

ole tilanne muodostunut kipeäksi ongelmaksi. Oppilaille on selvitetty, että iltatyömahdollisuus on 

parhaillaan neuvoteltavana. Edelleen Hietanen totesi, että iltakäyttömahdollisuus on taidekoululle 

varsin tarpeellinen. Erityisesti on kysymys kipsitöiden ja suurempien maalaustöiden suorittamisesta. 

Taidekoulun iltakäyttö korvaa luonteeltaan muissa oppilaitoksissa annettavat kotityöt, koska 

oppilailla on yleensä sellaiset asunnot, joissa ei voida edellä mainittuja töitä tehdä. (LtoJkP. 1975)  

 
Osa kritiikistä oli ilmeisesti yleisen poliittisen radikalisoitumisen aikaansaannosta ja osa 

konkreettisempia mielenilmaisuja koulutuksen kehittämisen puolesta. 

1970-luvun opiskelijoiden ja nyt taiteilijoina toimivien henkilöiden haastatteluista nousee esiin tuon 

ajan koulutuksessa vaikuttaneita tunnuspiirteitä. Taidemaalari Ilkka Väätti, joka opiskeli 

taidekoulussa vuosina 1976 - 1979 kertoo kokeneensa suurimpana puutteena koulutusajan 

lyhyyden. Lopputyö oli tehtävä liian pian. Kolmen vuoden opiskeluajasta kahden ja puolen vuoden 

opiskelu ennen varsin itsenäisesti toteutettavaa lopputyötä ei ollut riittävä. Opettajiin Väätti oli 

joitain poikkeuksia lukuun ottamatta tyytyväinen. Opiskelijat kirjelmöivät erään opettajan 

opetuksen tasosta johtokunnalle. Poliittisuus ei enää kiinnostanut opiskelijoita - se aika oli ohi. 

Siinä suhteessa kritiikkiä ei kohdistunut opettajiin, vaikka heidän poliittisia mielipiteitään olikin 

tiedossa. Realistista, esittävää kuvan tekemistä suosittiin. Opiskelijoiden ja opettajien 

suhtautuminen ei- esittävää kuvan tekemistä kohtaan oli kielteinen. Väätti koki kuitenkin opiskelun 

loistavana aikana. Hänen mielestään Lahden taidekoulu oli 70-luvulla johtava taidekoulu Suomessa 

Taideakatemian koulun ohella. Hyvä asia oli myös, että koulu oli pieni, kaikki tunsivat toisensa ja 

sen ansiosta ilmapiiri muodostui hyväksi. Väätti piti myös tärkeänä, että yhteistyö oli suhteellisen 

tiivistä taideteollisen oppilaitoksen kanssa, että oli yksi Lahden taideoppilaitos. 

Opetussuunnitelmaan oli kirjattu paljon teoreettisia aineita, mutta niitä ei käytännössä toteutettu. 

Väätti olisi ollut kiinnostunut myös niiden opiskelusta. Tosiasiallisesti opetusta ei niissä juurikaan 

järjestetty. Syyksi mainittiin lähinnä käsitys opiskelijoiden vähäisestä kiinnostuksesta teoria-aineita 

kohtaan. (Väätti 2003) 
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Opetussuunnitelmat. Verrattaessa Taidekoulun ja Taideteollisen oppilaitoksen lukusuunnitelmien 

oppiaineiden määrää, voidaan nähdä, että lukuvuonna 1978 -79 Taidekoulussa oli 10 oppiainetta ja 

niiden lisäksi oli ylimääräisenä ja vapaaehtoisena neljä oppiainetta.(Liite 5) Graafisen suunnittelun 

osaston oppiaineiden kokonaismäärä oli 22. (Liite 6) Perustamisvuotta seuranneella ensimmäisellä 

kokonaisella lukuvuodella 1971-72 oppiaineiden lukumäärä taidekoulussa oli 17 (Liite 7) ja 

graafisen suunnittelun osastolla 23.(Liite 8) Taidekoulun pakollisten oppiaineiden lukumäärä oli 

vuodesta-1971 vuoteen -1979 pudonnut seitsemällä oppiaineella. Ilmeisesti myös taidekoulun 

oppiaineiden sisältöihin oli tullut alakohtaisia painotuksia, koska oppiaineiden nimikkeet eivät enää 

vastanneet toisiaan. Osastokohtaista eriytymistä nimikkeistöissä ilmeni myös taideteollisen 

oppilaitoksen osastojen, valokuvauksen, teollisen pukusuunnittelun ja graafisen osaston välillä. 

Esimerkiksi valokuvauksen osaston oppiaineiden lukumäärä oli tarkasteluajanjakson aikana noussut 

kuudestatoista kahteenkymmeneenyhdeksään. Myös yhteisiä opettajia käytettiin tarkastelujakson 

loppupuolella taidekoulun ja taideteollisen oppilaitoksen kesken vähemmän eikä opiskelijoista 

muodostettu yhteisiä ryhmiä kuten ensimmäisinä vuosina. ”Alkuvuosina koulun tavoitteet olivat 

yhtenäisempiä taideteollisten linjojen kanssa, mutta myöhemmin ne muuttuivat 

traditionaalisemmiksi ja ammatin kannalta turhaksi koetut oppiaineet hävisivät opetusohjelmasta.” 

(Hietanen 2003) 

 

Keskiasteen uudistustyön myötä opetussuunnitelmatyötä kattavien ammattialojen 

ensimmäisen opetusvuoden yleisjakson opetuskokeilu käynnistyi syyslukukauden 1975 alussa 

Lahden taideoppilaitokseen kuuluvissa Lahden taideteollisessa oppilaitoksessa, Lahden 

kultaseppäkoulussa ja Lahden taidekoulussa. Kokeilun ohjaamista, seurantaa ja 

hyödyntämistä hoiti ammattikasvatushallitus. Taideoppilaitosten kehittämistyötä edesauttoi 

lisäksi kaupunginhallituksen asettama toimikunta, joka toimi yhdyssiteenä oppilaitosten ja 

kaupungin päättäjien välillä. Toimikunnan toimesta käynnistettiin oppilaitoksen kaikkien 

osastojen opetussuunnitelmien tarkistamistyö ja jonka työn tuloksena taideoppilaitokseen 

kuuluneet koulut ja niiden osastot saivat uudet opetussuunnitelmat perusteineen käyttöönsä 

syyslukukaudesta 1975 alkaen.( Lahden taideoppilaitos, Vuosikertomus 1974 -1975) 

 

Opetussuunnitelmarakenne oli muodollisesti käytössä Taideinstituutissa 

ammattikorkeakoulukokeilun alkuvuosiin, 1990-luvulle asti. Käytännössä uutta opetussuunnitelmaa 

ja sen perusteita ei laaditussa muodossaan koulussa toteutettu. Muutosesityksiä opetussuunnitelmaa 

ja sen toteutusta kohtaan esitettiin erityisesti opiskelijoiden ja koulutusneuvottelukunnan taholta. 

Suhteellisen itsenäinen päätöksenteko opetusohjelman toteutuksessa olikin mahdollista, sillä 

opetusohjelmat vahvisti kaupunginhallitus johtokuntaa kuultuaan. Lahden taideoppilaitosten 
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johtokunta on hyväksynyt Lahden taidekoulun koulutusneuvottelukunnan 13.1.1978 sille tehdyn 

esityksen, että koulun johtaja yhdessä oppilaskunnan edustajien kanssa tekee ehdotuksen 

lukukauden opetusohjelmasta. (LtoJkP.1978) Koulutusneuvottelukunnan päätöstä ei ilmeisesti 

kuitenkaan ollut kesken lukuvuotta toteutettu, koska taideoppilaitoksen oppilaskunnan taidekoulun 

osasto kirjelmöi 16.5.1978 (TOpkP. 1978) Lahden taidekoulun koulutusneuvottelukunnan jäsenille 

ja taidekoulun opettajille tyytymättömyydestään opetusohjelman rakenteeseen, lukujärjestykseen, 

oppiaineiden sisältöihin, ja siihen, ettei koulutiloja voinut riittävästi käyttää työskentelyyn 

päivittäisen kouluajan ulkopuolella. Epäkohtana pidettiin myös luottamuspulaa, joka ilmeni 

pykäliin pitäytyvänä poissaolojen tuijotuksena. Asian korjaamiseksi toivottiin, että heti lukukauden 

alussa tehtäisiin selväksi pakollisten tehtävien määrä ja aiheet, jolloin oppilas voisi 

pitkäjännitteisesti niveltää toisiinsa koulutehtävät ja itsenäisen työskentelyn. Närkästystä herätti 

myös mahdollisuus opintolainojen eväämisestä uutena sanktiona tehtävien suorittamatta 

jättämisestä. Työn ja alan kannalta täysin järjettömänä pidettiin edistymisen arvostelua numeroin. 

Pitkään kirjelmään liittyi myös ehdotus uudesta viikoittaisesta opetusohjelmasta ja kaneettina 

toivomus, ettei opetussuunnitelmaa jouduttaisi tekemään valittujen opettajien opetusvelvollisuuden 

ja kykyjen mukaan vaan koulutustarpeen mukaan. 

 

Kirjelmöinnin perusteella voi arvioida jotain 1970-luvun lopun taidekoulun opiskelijoiden 

tunnelmista. Taidekoulun koulutuksen jääminen ilman lakisääteistä asemaa saattoi aiheuttaa 

opiskelijoiden huolestumista ja aktivoida heidät puntaroimaan yleisemminkin ajatuksia 

taidekoulutuksen uudistuksesta. Heidän mielestään peruskoulun jälkeen kuvataiteilijan ammattiin 

valmistavia kouluja pitäisi olla esimerkiksi Helsingissä, Lahdessa ja Turussa ja niiden tulisi olla 

valtion omistuksessa. Oppilaskunta toteaa myös mm. kulttuurivaihdon jatkuvasti lisääntyvän ja siitä 

syystä vieraita kieliä tulisi olla mahdollista opiskella ammattiin liittyen. Erillisen korkeakoulun 

perustaminen olisi erikoistumisen kannalta välttämätöntä. Opettajavaihtoa pitäisi lisätä ammattiin 

valmistavien koulujen välillä. Opintotuen määrän tulisi olla sama kuin muissa opistoasteisissa 

kouluissa ja taiteilijapalkkasysteemi olisi toteutettava koko laajuudessaan. Valtiovallan olisi 

huolehdittava nuorten taiteilijoiden tukemisesta stipendien lisäksi myös työtilaisuuksia tarjoamalla. 

Esimerkiksi toteuttamalla esitys siitä, että jokaisen julkisen uudisrakennuksen kustannuksista kaksi 

prosenttia käytettäisiin taidehankintoihin. 
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6.1.2 Lahden taidekoulu 1979 – 1984 
 

Opetussuunnitelmat. Lukuvuoden 1979 - 1980 opetusaineet ja niiden viikkotuntimäärät pysyivät 

samoina kuin edellisenäkin vuonna. Niiden lisäksi vapaaehtoisina aineina tarjottiin vielä 

iltatyöskentelynä puutöitä ja grafiikkaa. Lukuvuonna 1977 - 1978 tarjottiin vapaaehtoisina aineina 

englantia, sosiologiaa, psykologiaa ja croquispiirustusta. Seuraavana vuonna niitä ei enää ollut tai 

ainakaan niihin ei vuosikertomukseen tehtyjen korjausmerkintöjen perusteella osallistuttu. 

Vapaaehtoiset, iltatyöskentelynä tarjottavat opetusaineet lisääntyivät vuosikymmenen kuluessa. 

Vuoden 1983 – 1984 opetussuunnitelmasta on anatomian opetus jätetty pois. Iltaisin tai muuten 

ylimääräisten kurssien kautta olikin mahdollista harjoittaa taitojaan puutöissä, grafiikassa, 

croquispiirustuksessa sekä kolmannelle ja neljännelle vuosikurssille suunnatussa elävänmallin 

piirustuksessa. Opetusaineiden viikkotuntimäärää kuvaavasta kaaviosta puuttuu tunnit 

materiaalisommittelun ja kolmannen ja neljännen vuosikurssin piirustuksesta. Mahdollista on, että 

se toteutettiin kolmannen ja neljännen vuosikurssin osalta croquis-piirustuksena ja 

opetussuunnitelmaan merkitty materiaalisommittelu ei jostain syystä toteutunut. Vastaava merkintä 

on myös lukuvuoden 1982 – 1983 opetussuunnitelmassa. Lukuvuonna 1981 – 1982 koulu muuttui 

nelivuotiseksi. Toisena opiskeluvuonna valittiin pääaine tai kahden pääaineen yhdistelmä ja 

neljännen opiskeluvuoden kevätlukukausi käytettiin lopputyön valmistamiseen. 

 

6.1.3 Lahden taideinstituutti 1984 – 1989 
 

Opetussuunnitelmien muodostumiseen oli vaikutuksensa koulutusneuvottelukunnilla. 

Koulutusneuvottelukunta oli toiminut Taideinstituutissa Lahden taideoppilaitoksen perustamisesta, 

vuodesta 1971 lähtien lukuvuoteen 1990 – 1991. (LtkKnkP. 1971-1991) Jäseninä 

koulutusneuvottelukuntaan kuuluivat yleensä koulun johtaja, opettajakunnan edustaja, 

oppilaskunnan edustaja ja 1 – 2 koulun ulkopuolista asiantuntijajäsentä ja heille varajäsenet. 

Opiskelijajäsen vaihtui vuosittain oppilaskunnan suorittamalla vaalilla.(LTiOpkP.) Lukuvuonna 

1985 - 86 koulutusneuvottelukunnassa ei ollut enää opiskelijajäsentä. Koulun muuttamisella 

nelivuotiseksi tähdättiin koulutustason nostoon. (LtiJkP.1980) Tyytymättömiä oltiin myös Lahden 

taidekoulun nimeen, joka ei kuvannut koulun tasoa, sen nelivuotista opetussuunnitelmaa eikä 

todellista asemaa taidekoulutuksessamme. Opettajakunnan ja koulun johtajan esitys 8.12.1981 

koulun uudeksi nimeksi oli Lahden kuvataideinstituutti. Nimenmuutos toteutui vasta 

kaupunginvaltuuston päätöksellä 1984 ja koulun nimeksi tuli Lahden taideinstituutti. 
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Nimenmuutospäätös viivästyi ainakin siksi, että se oli kytköksissä Suomen Taideakatemian koulun 

aseman määrittelyyn. (LtiJkP.1982) 

        

1980-luvun alussa ei kuvataiteilijan koulutus kuulunut vielä lakisääteisen valtionavun piiriin. 

Kehitteillä oleva keskiasteen ammatillisen koulutuksen uudistus nähtiin tuolloin Lahdessa 

mahdollisuutena turvata taidekoululle lakisääteinen rahoituspohja. Lahden kaupunginhallitus lähetti 

6.10.1980 päivätyn kirjeen, jossa se esitti, että opetusministeriö huomioisi Lahden taidekoulun 

keskiasteen koulunuudistuskokeilun yhteydessä. Asiakirjoista ei ilmene, että johtokunnalle tiedoksi 

esitetty kaupunginhallituksen kirje olisi aiheuttanut enempiä keskusteluja.  

 

Seuraavan kerran johtokunta käsitteli kokouksessaan 28.8.1985 lausunnon antamista Lahden 

kaupunginhallitukselle opetusministeriön asettaman kuvataiteen keskiasteen koulutusryhmän 

muistiota. Koulutusryhmän tehtävänä oli laatia ehdotus kuvataiteen keskiasteen ammatillisen 

koulutuksen järjestämisestä ammattikasvatushallituksen alaisuuteen.  Taideinstituutin johtokunta 

kutsuttiin uudelleen koolle lausunnon antamista varten 28.8.1985 päivätyllä kokouskutsulla. Sitä 

ennen oli perustettu työryhmä valmistelemaan edelleen lausuntoa. Työryhmä oli neuvotellut 

Kuvataiteen keskiasteen koulutustyöryhmän muistiosta annettavasta lausunnosta Lahden Taide- ja 

käsiteollisuusoppilaitoksen edustajien kanssa. Erityisesti kiinnostuksen kohteena olivat kokemukset, 

joita Taide- ja käsiteollisuusoppilaitoksessa oli saatu toimimisesta valtion oppilaitoksena. 

(Kuvataiteen keskiasteen koulutustyöryhmän muistio1985)  

 

Taideinstituutin johtokunnan tekemän valmistelutyön pohjalta Lahden kaupunginhallitus lähetti 

opetusministeriölle 19.9.1985 päivätyn lausunnon, jossa se kannatti muistiossa esitettyjä ajatuksia 

koulutuksen järjestämiseksi ja oli valmis tukemaan muistion esitystä Lahden taideinstituutin 

siirtämisestä ammattikasvatushallituksen alaisuuteen. “Paitsi, että muistion esittämä noin 60 %:n 

valtionapu turvaa Lahden taideinstituutin kehittämisen, se kaupunginhallituksen mielestä jättää 

myös mahdollisuuden kunnalliseen päätäntävaltaan.” Lausunnossa tuotiin myös esiin 

kaupunginhallituksen tärkeinä pitämiä seikkoja: 
 

1. Ammattikasvatushallituksen  tulisi perustaa oma osasto visuaalisten taiteiden koulutusaloille, joka tarkoitti Käsi- ja 

taideteollisia aloja ja kuvataiteita. 

2. Kuvataidekoulutukselle tulisi perustaa erillinen opintolinja. 

3. Oppilasvalinta olisi jätettävä kuvataidekoulujen päätettäväksi. 

4. Opettajakelpoisuuden kuvataidekouluissa määräisi ammattiaineissa taiteellinen näyttö ja toiminta taiteilijana. 
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5. Kuvataidekoulujen päätehtävä olisi kuvataiteilijaksi aikovan ammatillinen koulutus. Oppilaalta koulutus edellyttää 

kuvataiteellista lahjakkuutta, jota voi kehittää vain taiteilijaopettaja. Opetuksen edellyttämää erityislahjakkuuden 

vaatimusta ei voisi ylikorostaa alan koulutusta suunniteltaessa, koska esitetyn periaatteen mukaisesti toteutettuna 

koulutus muuttuisi sekä sisällöllisesti että hallinnollisesti silloista monimutkaisemmaksi. 

6. Edellytyksenä ammattikasvatushallituksen alaisuuteen siirtymisestä kaupunginhallitus edellyttäisi myöskin, että 

valtionapu peittäisi koko opetuksen kustannukset täysimääräisesti. 

 

 

Ammattikasvatushallituksen alaisuuteen siirtyminen ei saanut missään vaiheessa varauksetonta 

kannatusta koulun johtokunnassa. Opettajainkokous teki kokouksessaan (LtiOpkP 4.12.1986) 

koulun johtokunnalle ja opetusministeriölle koulun kehittämistä koskevan aloitteen. Siinä esitettiin 

mm. koulun muuttamista ylioppilaspohjaiseksi kuvataiteilijan ammattiin valmistavaksi 

oppilaitokseksi. Ns. yleissivistävien aineiden korvaantuminen lukion oppimäärällä mahdollistaisi 

opiskelun keskittämisen ammattiaineisiin. Lisäksi Taideinstituutti esitettäisiin muutettavaksi 5-

vuotiseksi oppilaitokseksi. Aloitteessa oli myös hahmotelmaa tulevasta opetussuunnitelmasta, joka 

sisälsi mm. vapaantaiteen ja tekniikan sovellutusten työpajat käsittäen videon, laserin, 

performancen ja aina ajankohtaisiin ilmiöihin paneutuen. Johtokunta päätti kokouksessaan 8.1.1987 

(LtiJkP. 1987) esittää kaupunginhallitukselle, että Taideinstituutti olisi opetusministeriön alainen 

Kuvataideakatemian ohella maan korkeinta ammatillista kuvataideopetusta antava oppilaitos 

1.1.1988 alkaen. Päätöksen tueksi johtokunnalla oli käytössään esityslistaan oheistettuna 

Taideinstituutin va. rehtorin Antti Salokanteleen päätösesitys ja sen perusteluosa, sekä koulun 

johtokunnan pysyväisasiantuntijan, taidemaalari Reino Hietasen kirjelmä johtokunnalle.  

 

Opetusministeriö siirsi 8.4.1986 kuvataiteen keskiasteen ammatillisen koulutuksen suunnittelu- ja 

valmistelutyöt taideosastolta kouluosastolle ja kuvataidekoulutus siirrettiin 1.8.1987 lukien 

ammattikasvatushallituksen alaisuuteen. Samalla opetusministeriö päätti kuvataiteen keskiasteen 

koulutustyöryhmän esityksen pohjalta, että ammattikasvatushallituksen alaisuuteen siirretään 

1.8.1987 alkaen Lahden taideinstituutti, Kankaanpään taidekoulu ja Svenska konstskolan i 

Nykarleby. Ammattikasvatushallitusta edellytettiin tekemään esitys kuvataiteilijan 

koulutusammatista ja perustamaan opetussuunnittelutyöryhmä, joka laatii koulutusammatille 

valtakunnallisen opetussuunnitelman. Työryhmään edellytettiin otettavaksi mukaan 

ammattikasvatushallituksen alaisuuteen siirtyvien koulujen edustus, sekä Oulun 

kotiteollisuuskoulun edustaja. Lahdesta opetussuunnitelmatyöryhmässä oli aluksi Taideinstituutin 

johtokunnan pysyväisasiantuntija Reino Hietanen ja sittemmin Taideinstituutin rehtori Antti 

Salokannel. 
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Opetusministeriön kouluosasto asetti 4.2.1988 työryhmän, jonka tehtävänä oli tehdä ehdotus niistä 

säännösmuutoksista, jotka oli tehtävä käsi- ja taideteollisuusoppilaitoksista 30.4.1987 annettuun 

asetukseen 495/87 ja huomioida niissä, että valtion tulo- ja menoarvion momentilta 

harkinnanvaraista valtionapua saavat kuvataiteen oppilaitokset voidaan tarvittaessa perustaa 

tarkoitetun asetuksen nojalla toimiviksi ammatillisiksi oppilaitoksiksi. Työryhmän toimeksiantoa 

laajennettiin 25.3.1988 siten, että toisena säädösvaihtoehtona kuvataideoppilaitoksista annetaan 

oma asetus. Opetusministeriön työryhmä sai työnsä valmiiksi 25.4.1988 ja päätyi ratkaisussaan 

jälkimmäisen vaihtoehdon kannalle. Suunnitelman mukaan kuvataideoppilaitoksia koskeva asetus 

saatiin säädetyksi helmikuussa 1989. Yllä esitetty merkitsi sitä, että uuden rahoituslain 

soveltaminen kuvataideoppilaitoksiin mahdollistui 1.8.1989 alkaen. 

 

Johtokunnan kokouksessa 17.11.1987 (LtiJkP. 1987) päätettiin esittää ammattikasvatushallitukselle, 

että koulutus ylioppilaidenkin osalta muutettaisiin nelivuotiseksi. Kustannusvaikutukset siitä 

minimoitaisiin lukukausien lyhentämisellä. Luvan saamisesta tai ehdotuksen kieltämisestä ei ole 

olemassa päätöstä. Ainakin käytännössä Taideinstituutti jatkoi nelivuotisena oppilaitoksena sekä 

ylioppilaspohjaisille, että peruskoulun suorittaneille opiskelijoille. 

 

12.10.1989 Taideinstituutin johtokunta esitti kaupungin hallitukselle, että 

ammattikorkeakoulukokeilu aloitettaisiin Lahden taideinstituutissa. Perusteluosasta käy ilmi, että 

opettajakunta ja oppilaskunta kannattivat kokeilun aloittamista. (LtiJkP.1989)  

 

Opetussuunnitelmat. Lähestyttäessä 1980-luvun loppua oli säännöllisesti viikoittain toistuvien 

pakollisten opetusaineiden määrä vähentynyt vuosikymmenen alun kahdestatoista kuuteen. 

Lukuvuoden 1989 - 1990 alusta Lahden taideinstituutti siirtyi täysmääräisen valtionavun piiriin ja 

noudattamaan valtakunnallista kuvataideoppilaitoksille laadittua opetussuunnitelmaa. Sitä enteillen 

tulevaan opetussuunnitelmaan kuuluvia opetusaineita kuten taidehistoriaa, anatomiaa, 

deskriptiivistä geometriaa, liikuntaa ja työelämätietoa sisällytettiin kurssimuotoisena jo vuoden 

1988 – 89 lukusuunnitelmaan. Ammattiaineissa: piirustuksessa, maalauksessa, kuvanveistossa ja 

grafiikassa toteutettiin viikkolukujärjestystä, jossa kutakin ammattiainetta oli säännöllisesti 

lukukaudessa yhdestä kahteen päivään viikossa. Valtakunnallista opetussuunnitelmaa ei otettu 

sellaisenaan käyttöön. Esimerkiksi liikuntaan osoitettua varsin suurta tuntimäärää käytettiin 

retkeilyyn ammatillisessa mielessä tärkeäksi koettuihin kohteisiin, joissa oli mahdollista toteuttaa 

taiteellista työskentelyä. Itämainen tanssi, jooga ja meditaatioharjoitukset oli myös helppo liittää 
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osaksi sen ajan taideilmaisua. Myöskään koulutuksen pituutta ei toteutettu opetussuunnitelman 

edellyttämällä tavalla, vaan se säilyi kaikilla opiskelijoilla koulupohjasta riippumatta neljänä 

vuotena. 

 

6.1.4 Lahden taideinstituutti 1989 - 1992  
 

Tarkastelujakson 1989 - 1992 ajalle olivat ominaisia suuret hallinnolliset muutokset. Vuoden 1989 

voimaan tullut asetus kuvataideoppilaitoksista saattoi Taideinstituutin uuden rahoituslain piiriin. 

Samalla 1.8.1989 alkaen oppilaitoksessa alettiin noudattaa ammattikasvatushallituksen toimesta 

laadittuja Kuvataiteilijan erillisen opintolinjan opetussuunnitelman perusteita.  

 

Kuvataiteilijan erillinen opintolinja on organisoitu käsi- ja taideteollisuusopetuksen toimiston 

alaisuuteen. Tutkintonimikkeenä on kuvataiteilija. Koulutusammatin sisällä on toistaiseksi kolme 

suuntautumisvaihtoehtoa: maalarin, graafikon ja kuvanveistäjän suuntautumisalat. 

 

Erillinen opintolinja 

Opistoaste  Koulutuspituus   ylioppilas 

  peruskoulu-pohjainen 

Kuvataiteilija  4 v  3.5 v

 

 
Työharjoittelu 

 

KUVIO 5. Kuvataiteen keskiasteen erillisen opintolinjan rakennekaavio. (Kuvatataiteilijan erillisen 

opintolinjan opetussuunnitelman perusteet peruskoulu- ja ylioppilaspohjista koulutusta varten, 

Ammattikasvatushallitus 1989)  
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LUKUSUUNNITELMA 

Peruskoulupohjainen 
 
Oppimäärä   Opintovuodet 
 
  1 2 3 4 yht. 
Yhteiset oppimäärät 
Äidinkieli  114 38 38 38 228 
1. vieraskieli  171 38 19  228 
2. kotimainen kieli 171    171 
Matematiikka ja tietotek- 
niikka  114 38 38 38 228 
Fysiikka ja kemia - - 19 38 57 
Kansalaistieto 114 - - 76 190 
Liikunta ja terveystieto 76 76 76 76 304 
Taide- ja ympäristökas- 
vatus  - - - 38 38 
Taide- ja kulttuurihistoria 38 38 38 38 152 
Sommitteluoppi 38 76 38 - 152 
Värioppi  38 76 - - 114 
Valokuvaus ja video - 76 76 - 152 
Piirustus  76 152 76 - 304 
Maalaus  152 152 - - 304 
Kuvanveisto  152 152 - - 304 
Yhteiset oppimäärät 
yhteensä  1406 1064 418 342 3230 
 
Suuntautumisalan 
oppimäärät 
Pääaineopinnot - 342 722 456 1520 
Lopputyö  - - - 532 532 
Työpaikkaharjoittelu - - 152 - 152 
Oppilaanohjaus - - 9 - 9 
Oppilaitoksen liikkuma- 
vara  38 38 143 114 333 
Suuntautumisalan oppi- 
määrät yhteensä 38 380 1026 1102 2546 
Kaikki tunnit yhteensä 1144 1144 1144 1144 5776 
 
Ruotsinkielisessä koulutuksessa opetetaan toista kotimaista kieltä (suomea) 228 h. Tuntilisäys (57 h) otetaan 
oppilaitoksen liikkumavarasta. 
 
 
 
KUVIO 6. Kuvataiteen erillisen opintolinjan lukusuunnitelma (Ammattikasvatushallitus 1989) 
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Koulun tilat ja varustelu. Monumentaaligrafiikka, seinämaalaukset, tilataide, tunnelimaalaukset, 

ympäristötaide, installaatio, videotaide, tanssi ja performanssi olivat 1980 ja 1990 luvun esiin 

nostamia kuvataiteen ilmaisumuotoja. Seinämaalaukset ovat perinteisesti kuuluneet maalaustaiteen 

ilmaisukenttään, mutta niiden käyttö julkisten tilojen kaunistamiseksi todennäköisesti lisääntyi 

samalla, kun prosenttiperiaatteen noudattamista julkisten rakennusten taidehankinnoista on vaadittu 

toteutettavaksi (prosenttiperiaate) Jo 1970-luvulla esiintyi kollektiivista julistavan taiteen tekemistä 

prikaatimaalausten muodossa. Suomessa 80-luvulla graffittimaalarit alkoivat peitellä 

spraymaalauksin uuden ja urbaanin rakennetun ympäristön usein yksitoikkoisia betonielementtejä. 

Siihen liittyi suunnitelmallisempikin ympäristön kaunistaminen, kun taiteilijoilta tilattiin 

maalauksia rakennusten ja alikulkutunneleiden seinäpintoihin. Jalkarannan alikulkutunnelin 

seinämaalaukset toteutettiin Taidekoulun oppilastyönä 1982. Taidekoulun rakennuksen 

päätyseinään erityisellä värjätyllä betonimassalla toteutettu reliefimäinen seinämaalaus valmistui 

1984. Sen luonnostelu tapahtui taidekoulun opiskelijoille järjestetyn kilpailun pohjalta. Suurten, 

tilaa vaativien harjoitustöiden tekemisen tarve tuli yhä ilmeisemmäksi. Yhtenä esimerkkinä 

sellaisista oli deskriptiivisen geometrian harjoitustyö, joka toteutettiin arkkitehti Pauli Lindströmin 

opastuksessa 1987. Siinä siniset portaat johdattivat kulkijan koulun tiloista rakennuksen ulkoseinää 

pitkin kerrosta ylempänä sijaitsevaan tyhjilleen jääneeseen hallitilaan. Siellä kulkureitti eteni suuren 

spiraalin muotoisen vanusimpukan äänettömään sisätilaan. Kaupungin rakennusvalvonta kielsi 

portaiden käytön ja määräsi ne purettavaksi. Taideinstituutti sai teoksesta osakseen valtakunnallista 

huomiota. Iltasanomat otsikoi tapahtunutta etusivun lööpissään: ”Lahdessa virkamiehet napit 

vastakkain”. 

 

Koulutusajan pidentäminen neljään vuoteen nosti opiskelijoiden määrää kymmenellä. 

Harjoitustöiden koon kasvaminen vaati niiden toteuttamiseksi lisää tilaa. Koulun käytössä olevat 

neliömäärät kolminkertaistuivat kymmenessä vuodessa 1990- luvun alkuun tultaessa. 1980-luvun 

alussa voimakkaasti esillä ollut Muotoiluinstituutin (ent. Lahden taideteollinen oppilaitos) ja 

Lahden taideinstituutin yhteinen uudisrakennushanke väistyi uusien suunnitelmien tieltä. 

Suurimpana syynä oli, ettei rakennukselle osoitetulla tontilla ollut riittävästi rakennusoikeutta 

kaikkien suunniteltujen tilojen toteuttamiseksi. Myöskään opetushallituksen valvomien 

valtionrahoitteisten uusien koulurakennushankkeiden neliömääränormi ei huomioinut taidekoulujen 

erityistä tilantarvetta eikä siksi mahdollistanut riittävien tilojen toteuttamista. 

 

Lahden taideteollisen oppilaitoksen ja kultaseppäkoulun siirryttyä valtion omistukseen 1.8.1979 jäi 

taidekoulu Lahden kaupungille. Tuolloin koululla oli tilaa Sammonkadulla, vanhassa Häklin 
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teollisuuskiinteistössä 971 m2. Tilat käsittivät rakennuksen ylimmän, Sammonkadun suuntaisen 

kerroksen. Lukuvuonna 1984 – 85 tilat laajenivat 300 m2 Painolahdelta neljännestä kerroksesta 

vapautuneisiin tiloihin. Saatua lisätilaa ei erityisemmin kunnostettu sen väliaikaisesta luonteesta 

johtuen. Neljäs vuosikurssi sai siitä kuitenkin kipeästi kaipaamansa tilat lopputyön tekemistä varten. 

Seuraavana vuonna väliaikaista tilaa saatiin vielä yhdeksi lukukaudeksi koko tyhjilleen jäänyt 

Kauppakadun suuntainen kerros. Etelä-Suomen Auton entisestä korjaushallista Savon Valtatie 1:stä 

vuokrattiin lukuvuonna 1987 lisätilaa 418 m2 kuvanveisto-osaston käyttöön. Tilat kunnostettiin 

kaupungin toimesta suhteellisen asianmukaisiksi. Korjaustöiden yhteydessä sattui pieni 

”työtapaturma”, joka hetkellisesti kylmäsi ainakin rehtorin selkäpiitä. Etelä-Suomen Autosta tuli 

aamulla vihainen soitto: Autokaupan kaikki, noin 40 autoa olivat hiekkapölyn peitossa. Autokauppa 

ja sen entinen korjaushalli olivat saman ilmanvaihdon piirissä ja edellisenä iltana suoritettu 

korjaushallin lattioiden hiekkapuhalluspuhdistus oli levittänyt ilmanvaihdon kautta puhallushiekkaa 

liiketiloihin. Säikähdyksellä selvittiin. Kalliit siivouskulut menivät osaurakointia suorittaneen 

hiekkapuhallus yrittäjän piikkiin. Kuka käynnisti ja ohjasi ilmastoinnin sulkulaitteita jäi 

selvittämättä.   

  

Niihin aikoihin oppilaitoksen litografian opetus järjestettiin kyseisen kiinteistön kellaritiloissa 

Lahden Taidegraafikot ry:n työpajassa. Taideinstituutin grafiikan opetustilojen ahtauden vuoksi osa 

koulun painokoneista oli viety työpajaan koulun ja Taidegraafikoiden yhteiskäyttöön. 

Taideinstituutin grafiikan opetus tapahtui vuosina 1987 - 1992 Lahden taidegraafikoiden työpajassa. 

Yhteiskäyttöistä tilaa oli vuosina 1989 - 1992 Mariankadulla 300m2. Työtilan vuokra maksettiin 

Taideinstituutin toimesta ja tilaan kiinteästi liittyvän Galleria Marianportin näyttelytilasta sekä 

Lahden taidegraafikkojen toimistotilan vuokra- ym. kustannuksista vastasi Lahden Taidegraafikot 

ry. Ammatissa toimivien taidegraafikoiden, taideopiskelijoiden ja myös samassa korttelissa 

toimineen Eskolan taide- ja kehysliikkeen välinen yhteistyö oli hyvä esimerkki näiden tahojen 

koulutuksellisesta ja kaikin puolin menestyksellisestä yhteistyöstä. Mariankadulta Taideinstituutin 

grafiikanosasto siirtyi takaisin Sammonkadulle siellä toteutetun remontin valmistuttua 1992. 

 

Koulun varustelutasoa parannettiin vuosibudjetin puitteissa opintojen tarpeita silmällä pitäen. 

Koneiden ja laitteiden laadusta voidaan talousarvioiden perusteluja ja kalustoluetteloja tarkastellen 

todeta, että vielä kahdeksankymmentäluvun aikana suurimmat hankinnat kohdistuivat puun ja 

metallin työstölaitteisiin, mikä oli jatkumoa seitsemänkymmentäluvulla tapahtuneeseen työpajojen 

varustelutason kohottamiseen. Perinteistä taidemaalauksen, kuvanveiston ja taidegrafiikan 

välineistöä uusittiin ja monipuolistettiin. Esimerkiksi kuvanveistoon hankittiin kiventyöstökoneita 
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1988. Kahdeksankymmentäluvun alussa ostettiin sähkökirjoituskone ja myös silloin hankittu 

monistuskone uusittiin 1988. Mutta ATK-laitteistoa ei koulun hankinnoissa vielä ollut. Tarvittavat 

ATK-palvelut hoidettiin keskitetysti Lahden kaupungin kautta. Vuosikymmenen lopun aikana alkaa 

enenevässä määrin esiintyä työsuojeluun liittyviä hankintoja.  Jätesäiliöt ja ilmastoinnin 

vaatimuksesta hankitut kohdepoistoimurit saatiin 1988 ja samoin sähkölämmitteinen mallin alusta. 

Taidekoulun aikana piirustus- ja anatomiamalleiksi oli hankittu kipsimalleja ja luonnollisen 

kokoinen ”luurankoukko”. Piirustuksen opetuksen metodin muututtua ja installaatio innostuksen 

lisäännyttyä luurankoukko hävisi osa osalta installaatioiden ym. mielenilmaisuiden tarveaineiksi. 

Samoin tapahtui osalle kipsimalleista.   Audiovisuaalisten laitteiden lisääntyvästä käytöstä kertoivat 

pimennysverhojen ja valkokankaiden hankinnat sekä 1988 hankittu diojen kopiointikoneen osto. 

Videonauhuri ja videokamera hankittiin vuoden 1990 alussa, kuten myös väri- TV. Valokuvan 

käyttöä painotekniikoissa suosivaa välineistöä saatiin lisää.  Fototekniikan ja valokuvauksen osalta 

Taideinstituutti oli jo alun alkaen varusteltu perinteistä taidekoulua ennakkoluulottomammin. 

Reprokamera koululle hankittiin vuonna 1987. (Lti.Irtaimistoluettelo)  

 

Uuden rahoituspohjan myötä koulun talous kohentui huomattavasti. Kun palkkoihin ja muihin 

henkilöstömenoihin oli lukuvuonna 1987 - 1988 käytettävissä rahaa 913.900 mk vuoden 1992 - 

1993 talousarviossa oli samaan tarkoitukseen osoittaa 1.671.520 mk. Koulun talous kasvoikin 

uuden rahoituslain myötä kaksinkertaiseksi 1.600.700mk:sta 3.566.350 mk:n. Suhteellisesti suurinta 

menojen kasvu oli huoneistomenojen kohdalla. Vuokratilat neljässä eri toimipisteessä korottivat 

huoneistomenot yli kolminkertaisiksi. Uusi opetussuunnitelma lisäsi vuotuisten työpäivien määrää 

kymmenellä. Tuntikehys mahdollisti lisäksi kontaktituntien määrän huomattavan lisäämisen. 

(Lahden taideinstituutin vuosikertomukset 1987 - 1988 ja 1992 - 1993) 

 

Opettajat. Opettajien lukumäärä lukuvuonna 1988 - 1989 oli kaikkiaan 18 henkilöä. Mutta varsin 

pian opettajien lukumäärä kasvoi, ja esimerkiksi lukuvuonna 1990 - 1991 heitä oli yhteensä 71. 

Heistä vakituisia olivat rehtori 8 viikkotunnin opetuksella ja lehtori jolla oli opetusta 21 

viikkotuntia. Sivutoimisia tuntiopettajia oli viisi, joista neljällä oli kahdeksan tunnin 

opetusvelvollisuus ja yhdellä oli opetusta neljä tuntia viikossa. Loput, keskimäärin 50 viikkotuntia 

opetuksesta, hoidettiin periodiopetukseen ja luento-opetukseen kutsuttujen opettajien turvin. Näiden 

lisäksi oli vielä kursseja opettajineen kirjansidonnassa, kivikuvanveistossa, japanilais-kiinalaisessa 

puupiirroksessa, miljöörakentamisessa, serigrafiassa ja videossa. Yhdeksänkymmentäluvun 

ensimmäisten vuosien hyvä talouskehitys päättyi kuitenkin nopeasti lamaan ja uusien 
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opetusjärjestelyjen kehittämisen kautta haettiin opetukseenkin uudenlaista tulosvastuullisuutta ja 

parempaa hyötysuhdetta.  

 

Taideinstituutin opettajista valtaosa on aina ollut sivutoimisia tuntiopettajia. Lehtoraatteja on ollut 

kaksi, joista toinen aluksi kuului koulun johtajalle ja myöhemmin koulun rehtorin viran 

vakinaistuttua jätettiin kokonaan täyttämättä. Vallinneen työ- ja virkaehtosopimuksen mukaan 

virkoja ei voinut täyttää määräaikaisina. Taideinstituutissa se osaltaan ehkäisi virkojen 

perustamishalua. Virkarakenne haluttiin pitää mahdollisimman kevyenä, jotta tehtäviin voitaisiin 

nopeasti rekrytoida taidemaailmasta opetuksen kannalta ajankohtaisimpia ja parhaimpia opettajia. 

Toisaalta sivutoimisten tuntiopettajien joukossa oli pääaineista ja suuntautumisalaopinnoista 

vastaavina koulun palkkalistoilla pitkäänkin toimineita henkilöitä. Esimerkkeinä heistä voisi 

mainita mm. kuvanveiston pitkäaikaisen opettajan, tamperelaisen kuvanveistäjän Unto Hietasen 

(1980 - 1989) ja erittäin pitkän päivätyön Lahden taideoppilaitoksissa tehneen taidemaalari Arto 

Pennasen. Hän toimi taideteollisen oppilaitoksen ja taidekoulun piirustuksen ja anatomian 

opettajana vuodesta 1972 ja myöhemmin taidekoulun piirustuksen ja maalauksen lehtorina sekä 

koulun rehtorina vuosina 1985 - 1986. Arto Pennanen toimi vielä koulun piirustuksen opettajana 

vuodet 1987 ja 1988. Koulu koki suuren menetyksen hänen kuoltuaan vaikeaan sairauteen 

18.3.1989. Arto Pennanen tunnettiin loistavana piirustuksen ja maalauksen opettajana. Hänestä 

välittyi persoonana romanttinen taiteilijaideaali ja arvostus piirustustaitoa ja muita taiteilijan 

ammatissa tarvittavia perustaitoja kohtaan. Jos Arto Pennasen taidot herättivät opiskelijoiden 

kunnioitusta, niin samaa voi sanoa myös Unto Hietasen tinkimättömästä ammattitaidosta.  

 

Koulun opettajakunta uusiutui lukuvuodesta 1988 - 89 lukuvuoteen 1992 - 93 varsin 

perusteellisesti. Nyt tarkasteltavalle aikakaudelle sattui kaksi muutakin kuoleman tapausta. Toinen 

Taideinstituutissa vaikuttanut maalauksen opettaja taidemaalari Antti Jantunen (1944 -1989) ja 

väriopin opettaja taidemaalari Ari Rantamäki (1954 -1994) kuolivat äkillisesti. Muuta dramaattista 

ei opettajakunnan vaihtumiseen liittynyt. Uusiutumista selittää mahdollisesti paremmin henkilöiden 

halu ja mahdollisuus siirtyä opetustehtävistä enemmän taiteilijan työnsä pariin ja muuttuvasta 

taidemaailmasta johdettujen opetussisältöjen muutos. Tästä kertoo mm. Taideinstituutin neljänneksi 

pääaineeksi lukuvuonna 1992 - 93 otettu Muu - taide. Muu - taide pääaineenaan opiskelija saattoi 

valita laajat yhdistelmäopinnot, joiden tarkoitus on antaa uudenlaisia valmiuksia taiteelliseen 

toimintaan perinteisten pääaineiden maalauksen, kuvanveiston ja grafiikan ulkopuolelta tai niihin 

yhdistettynä. Muu - suuntautumisvaihtoehdon keskeisimpinä ideoijina ja käytännön opetuksen 

toteuttajina olivat lukuvuodeksi 1991 - 92 palkattu englantilaissyntyinen ja Kuvataideakatemiassa 
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jatko-opintoja suorittanut kuvanveistäjä Andy Best ja kouluun edellisvuonna palkattu kuvanveiston 

opettaja, kuvanveistäjä Jukka Vigkberg. Heidän toimestaan uutta suuntautumisalaa toteutettiin ensin 

kuvanveiston opetukseen liittyen ja lukuvuoden 92 - 93 alusta omana suuntautumisalanaan. Antti 

Salokanteleen rehtorin viran vakinaistuttua 1989 oli Taideinstituutissa täyttämättä vielä Arto 

Pennaselta periytyvä lehtorin virka. Sommittelun ja maalauksen lehtorin virkaan valittiin 

helsinkiläinen taidemaalari Antero Toikka, joka jo aikaisemmin oli toiminut Taideinstituutissa 

sivutoimisena tuntiopettajana. Viran hoidon kannalta hankalana pidettiin, että lehtori ei asunut 

paikkakunnalla. Toikan ansiot kuvataiteilijana ja aktiivinen toiminta pääkaupunkiseudun 

kuvataidepiireissä nähtiin kuitenkin koulun kehittämisen kannalta tärkeinä ominaisuuksina.  

 

Taiteen teorian opetusta kohtaan tunnettiin enenevää mielenkiintoa. Taidehistorian opetukseen 

kehitettiin uusia menetelmiä, ja se sidottiin aikaisempaa enemmän käytännön harjoitustehtäviin ja 

elämyksellisiin tutustumiskohteisiin. Toikka perehdytti opiskelijat renessanssiin opintomatkalla 

Italiaan ja sitä seuraavan suuren ”Maa, vesi, tuli ja ilma” tilateoksen toteuttamisella Taideinstituutin 

viidenteen kerrokseen johtavaan portaikkoon. Taidehistorian asiantuntijana projektissa toimi fil.tri. 

Kirsi Väkiparta. Maalaustaiteen teorian opetukseen palkattiin kevätlukukaudesta 1992 alkaen fil.lis. 

Martti Honkanen, joka innokkaana estetiikan tutkijana oli toimijana noihin aikoihin Lahteen 

perustetussa Kansainvälisen Soveltavan Estetiikan Instituutissa.  Martti Honkanen asui 

Outokummussa, jonne vanhan kaivoksen alueelle opiskelijat järjestivät näyttelyjä ja jonne 

järjestettiin myös kansainvälinen ympäristötaiteen symposium osallistujina opiskelijoita Lahden 

taideinstituutista, Joensuun taidekoulusta ja Varsovan kuvataideakatemiasta. Toteutuakseen 

käsitetaide opintojen päämääränä vaati osakseen teoreettisia taiteen opintoja. Opiskelijoiden 

innostus teoriaan ja tutkimuksellisempaan työskentelytapaan ja analyyttisempaan keskusteluun 

vahvistuikin monien ajankohtaisten nykytaiteilijoiden vierailujen myötä.  

 

Perinteisen kuvataiteen tekemisestä ei suinkaan harjoitustöissä ollut luovuttu. Opetusohjelmaan 

kuului värioppia, materiaalioppia, anatomiaa, elävän mallin piirustusta ja maalausta. Painopiste oli 

kuitenkin siirtynyt kuvataiteen uudempien ilmaisumuotojen suuntaan. Esimerkiksi kuvanveistossa 

ei mallimuovailua harjoiteltu. Kiinnostus kohdistui installaatioihin, ympäristötaiteeseen ja hyvinkin 

käsitteellisten teosten laatimiseen.  

 

Materiaalin ja yksittäisen veistoksellisen esineen ilmaisuvoiman tutkimisesta ei kuitenkaan ollut 

luovuttu. Antero Toikan johdolla opiskelijat työskentelivät Suomen taiteilijaseuran kiviveistämössä 

Tattarsuolla keväällä 1990. Lahden 1999 MM-kisojen ajaksi kisa-alueelle valmistui oppilastyönä 
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suurikokoinen jäinen valolabyrinttiveistos. Teos rakennettiin Vesijärvestä sahatuista jääkuutioista ja 

sen tekemisestä vastasivat pääasiassa kuvanveiston opettajat Unto Hietanen ja Seppo Uuraanmäki. 

Taideinstituutti tarjosi Lahden kaupungille ympäristötaideteoksena meluesteen toteuttamista 

johonkin kaupungin osoittamaan kohteeseen. Tarjousta seurasi Taideinstituutin opiskelijoille 

meluesteen suunnittelukilpailu Parinpellon asuntomessualueelle. Kilpailun voitti 2.vuosikurssin 

opiskelija Pia Purhonen ja teos myös toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Kiinnostus tilataiteen, 

monumentaaligrafiikan- ja kuvanveiston sekä seinämaalausten toteuttamiseen tulikin mahdolliseksi 

monien tuohon aikaan koululle tarjottujen ulkopuolisten tilausten kautta.  

 

Valokuvalla oli entistä suurempi merkitys kuvataiteellisessa ilmaisussa. Usein se esiintyi osana 

installaatiota, osana taidemaalausta tai sovellettuna taidegrafiikan menetelmiin. Itsenäinenkin 

valokuva saatettiin jo hyväksyä tasavertaisena taidenäyttelyihin perinteisemmän kuvataideilmaisun 

rinnalle. Taideinstituutissa valokuvausta oli opetettu jo oppilaitoksen perustamisesta lähtien. 

Valokuvausta sisältyi opintosuunnitelmaan kuitenkin vain 76 tuntia, mikä riitti lähinnä teknisten ja 

kuvailmaisullisten perusteiden opetteluun. Videokuvaus sisältyi myös uuteen opetusohjelmaan. 

Myöskään sille ei ollut varattu 76 tuntia enempää opetusresurssia. Näiden molempien ”uusien” 

ilmaisumuotojen käytännön työskentelyyn ja myös syventävään opetukseen oli mahdollisuuksia 

integroimalla ne osaksi liikunnan ja ammattiaineiden opetusohjelmaa. Myös lopputyön ohjauksen 

tuntiresurssia oli mahdollista käyttää näiden aineiden syventäviin opintoihin. Valokuvauksen 

perusteiden opetuksesta vastasi koulun pitkäaikainen valokuvauksen opettaja hum.kand. 

valokuvaaja Kirsti Nenye. Videokuvauksen ja videoilmaisun perusteet hoidettiin vierailevien 

opettajien voimin. Vaatimattomasta taloudellisesta panostuksesta huolimatta video-opiskelun 

tuloksellisuudesta on osoituksena koulun ensimmäinen videoilmaisuun perustuva lopputyö vuodelta 

1993. 

 

1970- luvulla Suomessa ja myös muualla länsimaissa taidegrafiikka eli kukoistuskauttaan. 

Suomalainen grafiikka oli ulkomaisissa näyttelyissä runsaslukuisesti edustettuna ja sitä kohtaan 

tunnettiin kiinnostusta. Aikakaudelle oli ominaista myös tekniset uudistukset ja perinteisemmän 

grafiikan rajojen laajentuminen mm. kolmiulotteiseen ilmaisuun. Teknisten edellytysten 

kohentuminen 80-luvulla mahdollistivat osaltaan värigrafiikan ja monumentaaligrafiikan tekemisen. 

Taidegraafikoiden yhteistyöhuoneet mm. Lahdessa tukivat tätä kehitystä. 

Yhdeksänkymmentäluvulle tultaessa Lahden taideinstituutin grafiikan opetus järjestettiin 

yhteistoiminnallisissa tiloissa Lahden taidegraafikoiden kanssa. Tilanne oli opetuksen kannalta 

hedelmällinen. Opiskelijat saattoivat seurata ammattitaiteilijoiden työskentelyä ja ammattitaiteilijat 
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voivat halutessaan osallistua koulun järjestämille kursseille ja jatkolinja opintoihin. Neljän 

kuukauden mittainen taidegrafiikan jatkolinja järjestettiinkin loppusyksystä 1992 ja keväällä 1993. 

Kurssin opetusohjelmassa oli tuolloin varsin uudet ja muodikkaat grafiikan menetelmät: 

polymeeritekniikka ja monotypia. Polymeeritekniikan opettajana toimi valokuvaaja ja graafikko 

Kari Holopainen ja monotypian opettajana amerikkalainen, Albanyn yliopiston grafiikan laitoksen 

professori Thom O`Conner, joka jo vuonna 1988 oli pitänyt Taideinstituutissa perusopintoihin 

liittyen litografian ja monotypian kurssit. Grafiikan opetuksen järjestelyistä ja osittain opetuksesta 

Taideinstituutissa vastasi koulun rehtori, taidegraafikko Antti Salokannel. Taidegrafiikan muina 

vakituisina opettajina olivat litografiassa tamperelainen, Lahden taidekoulusta valmistunut 

taidegraafikko Anna Alapuro ja saman koulun kasvatti, serigrafiaa opettanut kuvanveistäjä ja 

taidegraafikko Jukka Lehtinen. Taidegrafiikan osasto julkaisi vuosittain lukuvuodesta 1988 - 89 

lukuvuoteen 1991 - 92 taidegrafiikan salkkua, joka sisälsi opiskelijoiden grafiikan vedoksia ja jota 

myytiin oppilaskunnan toiminnan tukemiseksi. Muotoiluinstituutin valokuvauksen lehtori Sakari 

Nenye piti luennon tietokonegrafiikasta keväällä 1991. 

 

Performanssit liittyivät Taideinstituutin opetusohjelmaan ensimmäisen kerran syksyllä 1988, kun 

hollantilainen taidemaalari Dan van Kampenhaut järjesti Performance and action projektin 

Soltinjärven takamailla Hollolan ja Lahden rajalla.  Performanssi sisälsi luontoelämyksen lisäksi 

rituaalipukeutumista ja kalliomaalausta. Lahden kaupungin historiallinen museo kiinnostui vuosia 

myöhemmin kalliomaalauslöydöstä, joka sitten luotettaviin lähteisiin perustuen paljastui 1988 

järjestetyn ”shamaani leirin” autenttisiksi tuotoksiksi. Opetusohjelman sisältämä runsas 

liikuntatuntien määrä mahdollisti performasseihin liittyvät liikunnalliset harjoitukset, mutta myös 

opiskelijoita kiinnostaneet etniset tanssiharjoitukset ja taideliikuntaharjoitukset. Kiinnostus etnisiä 

kansoja, rituaaleja ja riittejä kohtaan sai ilmentymänsä Sacret run tapahtuman myötä syksyllä 1990. 

New Yorkista Moskovaan juoksemalla matkaava, monia etnisiä kansoja edustava noin 200- 

henkinen juoksijajoukko ruokaili ja yöpyi Lahdessa taideinstituutin tiloissa. Iltaohjelmaksi Ilkka-

Juhani Takalo Eskola, Antti Salokannel ja Taideinstituutin opiskelijat järjestivät performanssin 

Merrasjärven rantaan. Performanssissa osallistujajoukko, intiaaneja, eskimoita y.m. johdattivat 

puhaltamalla tulta tervalla valeltua tappurasytytyslankaa pitkin järvelle rakennettuun 

koivunuotioon. Yön pimeydestä tervatuli loihti esiin toinen toisensa jälkeen lukemattoman määrän 

tuleen keskittyneesti puhaltavia kasvoja.  
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Toisenlainen performanssi nähtiin Helsingin rautatieasemalla, kun Taideinstituutin opiskelijat olivat 

ripustaneet sinne lähinnä Tapani Hietalahden ohjauksessa Pauanne - näyttelyn. Erkki Pirtola 

kirjoittaa näyttelystä Iltasanomien ”Pinta vai syvyys” -kolumnissaan: 

  

Mielenkiintoista on pinnan ja julkisuuden suhde. Mitä syvempää - viisasta - ihmiskuvaa, 

maailmannäkemystä, taidetta, elämänmuotoa esitellään, sitä tiukemmin julkisuus ja myös 

intellektia sitä karttaa. Porno, pinta, kieltävä analyysi riittää loistavimmallekin älylle, mutta 

maagista `pimeää` se ei ymmärrä. Näin on mielestäni käynyt tämän hetken tärkeimmälle 

maagiselle Suomi-projektille: Tapani Hietalahden Kaustisilla olevalle Pauanne - luomukselle. 

Pauanne ry. säätiöitiin juuri ja Helsingin rautatieasemalla on aihetta mahtavasti esittelevä 

näyttely. Asemahallin katosta roikkuva mänty muistuttaa täsmälleen vanhan kymmenen 

pennin mäntyä. Lahden taideinstituutin Peruna-automaatti puolestaan ironisoi rahaan 

kytketyn arvomaailmamme huteruutta. Ihmisten päitten päällä huojuvat Ukonkirveet 

ilmaisevat taas ikuisuutta: Ukon ääntä, jyrähdystä, mistä Pauanne on saanut nimensä. (IS 

1993) 

 

Ilkka – Juhani Takalo Eskola oli yksi tuonaikaisista Taideinstituutin maalauksen opettajista. Hänen 

maalauksen opetuksessaan performanssi ja taidemaalaus olivat suorassa vuorovaikutussuhteessa 

toisiinsa. Sama koskee monia muitakin maalauksen oppiaineen nimikkeen merkeissä 

työskennelleitä opettajia. Vuosikertomustiedoista ilmenee, että mm. Eija-Liisa Ahtila, Jussi Kivi, 

Marita Liulia ja Erkki Pirtola opettivat maalausta. Todellisempi lienee kuitenkin taiteilijoiden 

omasta tuotannosta lähtevä tulkinta opetuksen sisällöstä. Vakituisina taidemaalauksen opettajina 

noihin aikoihin olivat taidemaalari Aaro Matinlauri Lahdesta ja kuopiolainen 

taidemaalaripariskunta Riitta ja Jaakko Rönkkö. Vierailevia taidemaalauksen opettajia nyt kyseessä 

olevan neljän vuoden tarkastelujakson aikana oli huomattava määrä. 

 

Opiskelijat. Taidekouluihin on ollut aina suhteellisen vaikea päästä opiskelemaan. Hakijoita on 

runsaasti enemmän kuin voidaan ottaa, silti kuvataiteen opiskelua kohtaan on tunnettu enenevää 

kiinnostusta. Taideinstituutin vuosikertomuksista poimitut tilastotiedot osoittavat hakijamäärien 

vakiintuneen 80-luvulla siten, että keskimäärin yhtä aloituspaikkaa kohti oli noin 10 hakijaa. 

Samanaikaisesti valtakunnallisten kuvataiteen ammatillisen koulutuksen aloituspaikkojen määrä 

kuitenkin lisääntyi huomattavasti uusien alalle perustettujen oppilaitosten myötä. Vuoden 1992 

keväällä hakijoita Taideinstituuttiin oli jo 163 ja aloituspaikkojen määrä oli 12. Vuoden 1996 

ammattikorkeakoulujen vakinaistamisen jälkeen hakijamäärät kasvoivat entuudestaan ja 
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vuosituhannen vaihteessa aloituspaikka oli tarjota vain noin yhdelle hakijalle kahdestakymmenestä. 

(Liite 2) 

 

Uuden lain ja asetuksen myötä aloituspaikkojen määrää säädeltiin valtakunnallisesti läänien 

kouluosastojen kautta. Lahden taideinstituutin oli otettava vuosittain 12 uutta opiskelijaa. Tällä 

aloituspaikko jen määrällä säädeltiin valtionosuusrahoitusta, jonka opiskelijan kotikunta maksoi 

oppilaitoksen omistajalle ns. kotikuntakorvauksena. Kotikuntakorvauksen suuruuden määrittelylle 

oli yhtenäiset valtakunnalliset koulutusalakohtaiset perustelut. Vaikka kiinnostus kuvataiteen 

opiskelua kohtaan oli suuri, niin aloituspaikkojen lisäykseen ja uusien ammatillisten kuvataidealan 

oppilaitosten perustamiseen suhtauduttiin osin varautuneesti. Taiteilijat ja taiteilijaopettajat olivat 

huolestuneita lisääntyneen koulutuksen myötä kasvavasta kuvataiteilijoiden määrästä. Katsottiin, 

että apurahajärjestelmä, muut taiteen tukimuodot ja suhteellisen vaatimattomat taidemarkkinat 

olivat riittämättömiä tarjoamaan työtä ja elantoa kasvavalle taiteilijoiksi valmistuvien määrälle. 

Esimerkiksi Lahden taideinstituutissa ei oltu innostuneita kasvattamaan sisään otettavien määrää 

kymmenestä kahteentoista. Edellä mainittujen taiteilijapoliittisten argumenttien lisäksi määrän 

kasvattamista epäiltiin didaktisin perustein. 

 

Retkeilyä. Valtion rahoitus toi taideopiskelijoiden käyttöön kaikki keskiasteen opiskelijoille 

tarjottavat opintososiaaliset edut. Opintoraha oli pienempi kuin korkeakouluopiskelijalla, mutta 

keskiasteella opiskelijalle tarjottiin opintorahan lisäksi yksi ilmainen ateria päivässä. 

Taideinstituutin opiskelijoille sen mahdollisti ensisijaisesti Sammonkadun kiinteistössä toimiva 

ruokala, jossa aterioitsivat myös Lahden kaupungin kurssikeskuksen (myöh. ammatillinen 

aikuiskoulutuskeskus ja sitten aikuisvalmennuskeskus) opiskelijat ja kaupungin viranhaltijat. 
 

Taideinstituutissa ruokailun järjestäminen opiskelijoille ei kuitenkaan ollut aivan ongelmatonta. 

Liikuntatuntien pitkillekin, jopa yön yli tai jopa viikon kestäville retkille oli ruokahuolto turvattava. 

Talon ulkopuolella ruokaliput eivät kelvanneet ja erityisesti metsäretkillä niille oli alkuperäistä 

tarkoitusta vastaavaa käyttöä varsin vähän. Näille retkille koulun kekseliäät naiset voitelivat monta 

repullista eväsleipiä ja rosvopaistin ainekset pakattiin kylmäkassiin. Opiskelijoiden joukossa oli 

myös erityisruokavaliolla olevia henkilöitä. Heille, pääasiassa kasvissyöjille, järjestettiin 

ruokailumahdollisuus lähiseudun hyvämaineisessa ravintolassa. 

 

Retkiä ja tutustumiskäyntejä järjestettiinkin paljon. Ensimmäisen ja neljännen vuosikurssin 

opiskelijat kävivät opintomatkalla New Yorkissa 14. - 28.2.1989. Seuraavana vuonna oli vuorossa 
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Egypti ja siellä Kairo ja Luxor. Egyptologiaan kasvatettiin kiinnostusta kuvanveiston 

kurssiopettajan Pertti Kukkosen teosten ja Egyptin matkakokemusten pohjalta. Pauli Lindströmin 

kertomus Geopsin pyramidin mittasuhteiden ihmeitä tekevästä voimasta antoi lisäpontta 

matkavalmisteluille. Ekskursioiksi nimettyjä tutustumiskäyntejä oli perinteisesti ja suhteellisen 

säännönmukaisesti yksi lukukaudessa. Matkat suuntautuivat Helsingin ja muidenkin kaupunkien 

kiinnostaviin näyttelykohteisiin. Myös lähialueen kiinnostaviin luonto- ja kulttuurikohteisiin 

järjestettiin retkiä. Toiminnallista pienimuotoista elämysmatkailua ja selviytymiskursseja edustivat 

Merrasjärven, Soltinjärven ja Pesäkallion retket. Reissuilla tehtiin ruokaa leirinuotiolla, rakennettiin 

installaatioita, poltettiin tervasoihtuja ja suunnistettiin kartan ja kompassin avulla yön pimeydessä 

suonsilmäkkeitä ja kivilouhikkoja kierrellen. 

 

Taideinstituutin opiskelijat vierailivat Kaustisilla sijaitsevalla Pauanteella vuosina 1988, 1989 ja 

1990 yhteensä ainakin neljä kertaa. Vierailut olivat noin viikon mittaisia ja niiden aikana piirrettiin, 

maalattiin, tehtiin ympäristöteoksia ja performansseja. Oleellinen ja tärkeä osa oli osallistuminen 

talkootyöhön paikan monissa rakennuskohteissa. Työkohteina olivat mm. keramiikan polttoon 

tarkoitetun raku-uunin rakentaminen ja tiilistä muurattavan kupolikattoisen pajan muuraustyöt. 

”Pajaan voi eläytyä vaikkapa kuvittelemalla helkkarin suuret pajapihdit, joilla ”perähuoneen” 

pimeys pidetään kurissa. Syvemmässä mielessä tämän voi katsoa tarkoittavan koko sitä aikakausien 

alitajuista potentiaalia, muoto- ja kuvamaailmaa, jota tietoisuus liian yksioikoisesti yrittää työstää. – 

eli tietoisuus edustaa tässä sitä pimeyttä, mitä aikakausien unohtunut viisaus, etiikka ja 

”olemustieto” pitävät pihdeissään pakottaen sen viimeinkin luovuttamaan oikeita, tosia muotoja. 

Myös takomiseen on toisenlaista eläytyä pyöreässä, alkuasukasmajan tapaan tehdyssä tilassa, kun 

jossakin ”Lokomon yliopistossa”. (Pauanne lehti 1988, 20) Samassa lehdessä kuvataan tiivistetysti 

mihin Pauanteen rakentamisella pyritään. Se pyrkii tulemaan paikaksi, jossa ihminen voi ”rakentaa 

itsensä” ja käsittää itsensä. Työt tehtiin Pauanteen ”isännän” Tapani Hietalahden opissa ja 

opastuksessa. Tapani Hietalahti oli Pauanne-ideologian isähahmo, taiteellinen johtaja ja 

intohimoinen rakentaja. Pauanne-ideologiaan kuuluivat mm. Kalevala, kansanparannus, 

shamanismi ja ekokulttuuri. Pauanteella oli Retkillämme mukana joskus myös lahtelainen, 

Pauanteen rakentajiin kuulunut arkkitehti Pauli Lindström, joka toimi tuolloin Taideinstituutin 

deskriptiivisen geometrian opettajana.  

 

Konevitsan luostarisaari Venäjällä muodostui koko 90- luvun tärkeäksi matkakohteeksi. Se täydensi 

sitä mielen kuvaa, jota oli muodostettu suomalaisesta maisemasta ja suomalaisten 

kulttuurihistoriasta Pauanteen retkien kalevalaisuuden ja Outokummun ja Kolin maiseman kautta. 
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Kohteeksi Konevitsan luostari tuli sattumalta. Muistelen, että 2. vuosikurssin opiskelijoiden kanssa 

syksyllä -91 suunnittelimme matkaa rajantakaiseen Karjalaan. Neuvostoliitto oli romahtanut ja 

kuulemamme mukaan tutustumiskäynnit perinteisten turistikohteiden ulkopuolelle olisivat nyt 

mahdollisempia kuin ennen. Matkaideaan sisältyi mahdollisesti jotain karelianismin kaltaista 

romantiikkaa, uteliaisuutta ja tietysti seikkailunhalua. Matkasuunnitelman valmisteluvaiheessa 

asiasta kuuli myös koulun entinen opiskelija Tuula Hirvonen. Hänellä oli kokemusta 

luostarielämästä Lintulan luostarissa ja sen kautta tietoa Laatokan saarella sijaitsevasta ikivanhasta 

venäläisestä luostarista, jota on alettu juuri kunnostaa Neuvostoliiton armeijan jäljiltä jälleen 

luostarikäyttöön. Matkasta tuli totta ja rehtori sekä toisen vuosikurssin opiskelijat saapuivat 

Viipurista helikopterilla ihanan kauniille luostarisaarelle. Neuvostoliiton armeijalta periytynyt 

helikopteri oli tuolloin turvallisin kulkuväline näin suuren joukon kuljettamiseksi. 

Matkakustannukset peitettiin suurelta osin Lahden taideinstituutin 2. vuosikurssin opiskelijoille 

myönnetyllä 2500 mk:n stipendillä. Matkaa varten oli tehty etukäteisvalmisteluja tutustumalla 

kohteeseen ja ortodoksiseen uskontoon. Seuraavaan Konevitsan retkeen liittyen järjestettiin 

opiskelijoille mahdollisuus suorittaa kaksi opintoviikkoa uskontotieteestä Päijät-Hämeen 

kesäyliopistossa. Konevitsaan tehtiin viikosta kahteen viikkoon kestäviä matkoja vuosina 1992, 

1994, 1995 ja 1999. Matkojen pohjalta järjestettiin näyttelyt Galleria Marian portissa ja 

aikuiskoulutuskeskuksessa sekä Konevitsa seminaari ja siihen liittyvä näyttely Lahden kaupungin 

kirjastossa 1996. Asiantuntijana vuosien -94, -95 matkoilla toimi Valamon tutkija teol.tri. Hannu 

Kilpeläinen. 

 
Opinnäyte. Lopputyö-, päättötyö-, tutkintotyö- ja opinnäyttötyönäyttely nimikkeillä esiintyivät eri 

aikoina tehdyt, taidekouluopintojen päätteeksi tehdyt näyttelyt. Lahden taideinstituutin 

opiskelijoiden lopputyönäyttelyt olivat vuosina 1989 - 1992 Lahden taidemuseossa. Poikkeuksen 

teki vuoden 1991 näyttely, joka pidettiin Tampereella Mältinrannan taidekeskuksessa.  

 

Vuoden 1989 lopputyönäyttely levittäytyi kylläkin taidemuseon 5. kerroksen museo-osaston 

ulkopuolellekin. Osa teoksista oli Lahden kaupungin ylläpitämässä Häme - Galleriassa ja Päivi 

Lassheikin lopputyönä tekemä tilateos löysi paikkansa instituutin uusista kuvanveiston tiloista 

Seponkadulta. Etelä-Suomen Sanomain kriitikko Mika Suvioja ei pitänyt näyttelyn hajasijoittamista 

näyttelyn sisällön kannalta täysin perusteltuna ratkaisuna vaan kuittasi näyttelyn hajauttamisen 

päivän käytännön tiliin. Olihan vuoden -89 Suomen taiteilijaseuran näyttely esillä sekä Porissa että 

Helsingissä. Hajasijoittamista voi perustella myös täysin käytännöllisillä syillä. Taideteosten koko 

ja luonne oli muuttumassa monimuotoisemmaksi ja tilaa vaativammaksi. Suviojan kritiikistä 
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voidaan lukea tulevina vuosinakin eräs näyttelyille leimallinen ja lähes pääsääntöinen piirre. 

”Kaikki kymmenen tekijää edustavat kuitenkin toisistaan poikkeavia näkemyksiä, mikä vahvojen 

opettajapersoonallisuuksien ohjaamassa koulutuksessa ei ole pääsääntöistä.” On totta, että joinain 

aikakausina opettajan teosten ja taiteilijanlaadun vaikutus heijastui näkyvämmin opiskelijain 

teoksissa. 

 

Elinkeinorakenteen muutos vapautti noihin aikoihin vanhoja tehdaskiinteistöjä alkuperäisestä 

käytöstään. Fiskarsin tehdas Porvoossa oli yksi näistä. Porvoon kaupunki luovutti Fiskarsin tilat 

Porvoon taideyhdistyksen kesänäyttelykäyttöön ja suunnitteli tiloihin kulttuurikeskusta. Lahden 

taideinstituutin opiskelijat rakensivat näihin tiloihin näyttelyn kesällä -89. ”Suuria tiloja vaativille 

töille ei löytynyt Lahdesta paikkaa”, kerrottiin Ilta-Sanomien Porvoon toimituksen artikkelissa 

”Lahtelaistaide levittäytyi Porvooseen”. Suvioja arvioi näyttelyä kritiikissään Etelä-Suomen 

Sanomissa mm. väliotsikolla ”Raisu näyttö lahtelaisilta”:  

 

Lahden taideinstituutin oppilaat ovat saaneet paljon tilaa käyttöönsä ja inspiroineet rähjäisiin 

tehdas-saleihin näyttelyn, jota voi pitää kokonaisvaltaisena tilateoksena. Monet työt liittyvät 

suoranaisesti tähän tilaan ja sen omalaatuiseen ilmapiiriin. Aina ei ole aivan helppo erottaa, 

mistä taideinstituutin oppilaiden työt alkavat ja mikä on sellaista roinaa, jota ei vielä ole 

siivottu pois.(----) Jokin aika sitten Lahdessa järjestetyistä lopputyönäyttelyistä on muutamia 

teoksia tässäkin kokonaisuudessa mukana. Mutta nyt paljon välittömämmässä ja 

kiinnostavammassa ympäristössä. Näyttelyn katsoja saattaa hyvinkin ounastella näkemänsä 

perusteella, mitä nykytaiteessa todellakin tapahtuu. (Leikekirja, Taideinstituutin arkisto) 

 

Vuoden 1990 lopputyönäyttely oli kokonaisuudessaan esillä Lahden taidemuseon näyttelyosastossa. 

Nytkin mukana oli tilateoksia ja näyttelyosaston alakerran suuremmat tilat antoivat 

teoskokonaisuuksille enemmän väljyyttä. Tekijöitäkään ei tällä kertaa ollut kuin kahdeksan.  

 

1991 keväällä Taideinstituutin opiskelijat esiintyivät Tusina-ryhmä nimisenä Kuusankoskitalolla. 

Kouvolan sanomien kritiikki näyttelystä 10.2. on otsikoitu ”Suomi-taide kamppailee installaatio-

tulvassa.” ”Perinteistä maalausta on Lahden taideopiskelijoiden näyttelystä turha hakea.” 

Näytteilleasettajien mukaan näyttelyssä on kaksi teemaa, hedelmällisyys ja suomalaisuus. ”Työt 

pyrkivät irti perinteisistä säännöistä ja arvoista, joita kuulemma painotetaan vähintäänkin tarpeeksi 

Taideinstituutin opetuksessa.” (Kuusankoski LS)  
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Lopputöistä ja muista Taideinstituutin näyttelyistä kirjoitettujen lehtiartikkelien otsikoista voi lukea 

tiivistetysti jotain sen ajan näyttelyiden ominaislaadusta ja myös näyttelyille asetetuista odotuksista. 

”Uusien taidemuotojen voimaa Taideinstituutissa”(ESS 15.5.1990). ”Taideinstituutin lopputyö 

Tampereella – Värin ja muodon loisketta” (ESS 11.6.1991). ”Lahtelaisten tuulipussi velttona” (AL 

13.6.1991) ”Sukelluksia kuvan ja tilan kosmoksiin – Taideinstituutin oppilaiden lopputyöt kertovat 

taidekäsitteen liikahduksista” (ESS 14.5.1992). ”Taidetta kaikesta huolimatta” (---). ”Teemme 

tämän kaikesta huolimatta tai juuri siitä johtuen, toteaa Marita Ihatsu viitaten lama-aikaan.” (IS 

kesäkuu 1992). Vuoden 1991 lopputyö Tampereella oli värin ja muodon loisketta. Aamulehden 

kriitikko Heikki Ikonen asetti sille toiveita, jotka eivät hänen mielestään täysin toteutuneet.  

 

Taidekoulutuslaitosten oppilaiden töiden esittämisen kiinnostavuus perustuu 

yleensä tulevaisuuden perspektiiviin. Itse tuotteen ja sen sisällön ohessa 

haistellaan tulevia tuulia. (----) Sikäli kummallista että nuoret polvet ovat 

eläneet keskellä mutkistuvaa todellisuutta, jonka luulisi kiihottavan 

älynystyröitä eikä vain väri- ja muotoaistia.(Leikekirja, Taideinstituutin arkisto)  

 

Vaikka tuulipussi roikkuikin kriitikon mielestä velttona, saivat näyttelyn tekijät häneltä varsin 

myönteistä arviota osakseen. Olisiko näyttelyn tiimoilta käytävä keskustelu osaltaan vaikuttanut 

tarpeeseen uudistaa koulutuksen rakennetta? Tampereen näyttelyn esitteessä ”Jo joutui armas aika” 

(Taideinstituutin arkisto) valmistuneiden opiskelijoiden vastaava opettaja taidemaalari Tarja 

Pitkänen kirjoittaa: ” Valmistuvat neljännen vuosikurssin oppilaat ovat sitä taiteilijasukupolvea, 

jota ei väkisin samaan taiteilijamuottiin pursotettu. Lahden taideinstituutin 

pääsuuntautumisvaihtoehdot ovat kuitenkin perinteisesti maalaus, grafiikka ja kuvanveisto, mikä 

osaltaan vaikuttanee lopputuloksen raameihin.” Muu - taide suuntautumisvaihtoehto otettiin 

vuoden 1992 - 1993 lukusuunnitelmassa käyttöön perinteisten kolmen suuntautumisvaihtoehdon 

oheen. 

 

Näyttelyitä järjestettiin paljon. Opiskelijaryhmät eri vuosikursseilta esiintyivät jonkun sisällöllisen 

teeman puitteissa tai näyttely koottiin erillisen opintojakson tuotoksista. Kuvanveiston opiskelijat 

esiintyivät Keuruun taidemuseossa keväällä 1992 japanilaisen kuvanveistäjän Goro Shintamin 

kanssa. ”Olemme pyrkineet instituutissamme murtamaan perinteistä akateemista kuvanveistoa ja 

siirtymään käsitteellisempään suuntaan, kertoivat opettajat Andy Best ja Jukka 

Vikberg.”(Keskisuomalainen 21.3.1992) Näyttelyn avajaisissa esitettiin performanssi, jonka idea oli 

syntynyt instituutissa japanilaisen Buto-tanssin kurssilla. Performanssissa opiskelijat tekivät 
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veistoksia omalla ruumiillaan – eli laajensivat materiaaliskaalaa elävään aineeseen! Näyttelyssä oli 

esillä silloin toisella vuosikurssilla opiskelleen Pekka Purhosen teoksia. Hänelle jo silloin 

ominainen huumori välittyi mieleen jäävästä teoksesta, jossa superlon ja teräslasta kohtaavat. 

Teräslasta painuu kasaan! Naistaiteelle tunnusomaisia teoksia oli esillä ainakin Minna Tervolta, 

Riikka Jokiaholta ja Anna Kirstinältä. Niistä teoksista mieleeni jäi mm. Riikka Jokiahon primaverat, 

punaisesta lasikuidusta valmistetut rintsikat. 

 

6.2 Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutti  
 

Valtioneuvosto myönsi kokeiluluvan Lahden väliaikaiselle ammattikorkeakoululle 1991 ja 

Taideinstituutti siihen kuuluvana osana sopeutti toimintojaan nuorisoasteen ja 

ammattikorkeakoulujen kokeilua ohjaavan lain ja asetuksen (391/91) mukaiseksi. Rehtorin 

laatimasta katsauksesta Lahden taideinstituutin vuosikertomuksessa 1990 - 91 on hahmotettavissa 

tulevaa toimintaa ohjaava malli:  

 

Taideinstituutti on osana ammattikorkeakoulukokonaisuutta tarjoten siinä 

Muotoiluinstituutin kanssa muotoilun, taiteen ja viestinnän koulutusohjelman. Kokeilu 

johdattaa Taideinstituutin osittain kahdenkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, 

jossa taideteollisuus ja kuvataidekoulutus olivat suorassa vuorovaikutuksessa 

toisiinsa. Kuvataiteilijan paletin laajeneminen yli totuttujen rajojen antaa pohjaa 

uudelle koulutuskokeilulle, jossa uskon olevan paljon myönteistä annettavaa eri 

koulutusammattien sisältöihin.  

 

Opettajat. Ammattikorkeakoulukokeiluun siirryttäessä opettajien kelpoisuusehdot joutuivat 

uudelleen tarkasteltaviksi. Opettajien muodollinen pätevyys oli nostettava uuden 

ammattikorkeakoulukokeilulain edellyttämälle tasolle. Lahdessa se merkitsi mittavaa opettajien 

jatko- ja täydennyskoulutuksen käynnistämistä. Kulttuurialoilla ammattikorkeakoululaki 

mahdollisti pätevyyden opettajan virkaan taiteellisen ansioituneisuuden, työkokemuksen ja 

pedagogisten opintojen pohjalta.  Taideinstituutin virkarakenteesta johtuen tarkastelun alle joutuivat 

ainoastaan sen ainoat kaksi lehtorin virkaa ja ne täytettiin ehdoitta niitä tähänkin asti hoitaneilla 

henkilöillä. Vakinaistamisvaiheessa toiseen lehtoraattiin liittyneet rehtorin tehtävät muutettiin 

koulutusjohtajan viraksi. Taideinstituutissa tuntiopettajat kutsuttiin opetustehtäviin tarpeen mukaan. 

Periaatteena oli, että suuntautumisalasta vastaava opettaja kutsui käytettävissään olevan tuntimäärän 

puitteissa henkilön kurssin tai periodin opettajaksi. Kutsuttavista opettajista keskusteltiin ja sovittiin 
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usein vielä opettajain kokouksessa. Muodollisen päätöksen opettajan palkkaamisesta teki lopulta 

rehtori. Sivutoimisten, alle 16h/viikko opettajien muodollista pätevyyttä ei säädelty. Palkan suuruus 

noudatteli kuitenkin taide- ja viestintäalan virkaehtosopimusta ja määräytyi opettajan koulutustason 

mukaan.   

 

Koko ammattikorkeakoulun strategiana oli saada opettajien ammatillinen osaaminen vastaamaan 

työelämän ja oppimisen tarpeita, muodollisen tutkintotason korottaminen sekä pedagogisten 

valmiuksien lisääminen opiskelijakeskeisiä oppimismuotoja tukemaan. (Loppuraportti amkk-

kokeilusta 1996) Henkilöstön jatko- ja täydennyskoulutus oli tietysti vapaaehtoista, mutta 

ammattikorkeakoulu tuki sitä taloudellisesti ja se räätälöitiin mahdollisimman hyvin tarvetta 

vastaavaksi. Kulttuurialoilla, Muotoilu- ja Taideinstituutissa siihen osallistuttiin suhteellisen paljon. 

Taideinstituutin henkilöstön kehittämisrahoja käytettiin suoranaisten ammatillisten kurssien ohella 

ainakin kieliopintoihin, pd – opintoihin, sivulaudaturopintoihin ja ammattikorkeakouluopintoihin. 

Taideinstituut issa opettajien oman taiteellisen työn merkitys on nähty tärkeänä yhteytenä 

taidemaailmaan. Nähtiin, että omaa taiteellista työtään kehittävä ja siitä innostunut opettaja myös 

motivoi ja siirtää oman esimerkkinsä kautta innostusta opiskeluun. Opetuksen järjestelyissä ja 

lukujärjestyksen laadinnassa opettajien omat työsuunnitelmat pyrittiinkin mahdollisuuksien mukaan 

huomioimaan. 

 

6.2.1 Opetussuunnitelmien muutokset 
 

Ammattikorkeakoulun lukusuunnitelmassa opintojaksojen ja tutkinnon laajuus merkittiin 

opintoviikkoina. Erillisten opintolinjojen käytännössä opintoviikkokäsitettä ei tunnettu. Niissä 

lukusuunnitelma jakautui opintovuosiin ja opetettavien aineiden oppimääriin. Oppimäärät 

ilmoitettiin niihin käytettävien opetustuntien lukumäärällä. Kuvataiteilijan koulutusammatti oli 

laajuudeltaan 4 vuotta peruskoulupohjaista lukusuunnitelmaa noudatettaessa ja siihen sisältyi 

opetusta 5776 tuntia. Ammattikorkeakoulussa kuvataiteen koulutusohjelman laajuus oli 160 

opintoviikkoa ja sen suorittaminen oli mahdollista neljässä vuodessa. Opintoviikko tarkoitti 40 

tuntia opiskelijan työtä ja siihen sisältyi keskimäärin 25 tuntia annettua opetusta. 

Ammattikasvatushallituksen hyväksymät keskiasteen opetussuunnitelman perusteet lähtivät 

ajatuksesta, että opetusta annetaan lukukausina viikoittain 38 tuntia ja opinnot suoritetaan 

opetukseen osallistumalla.  
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Uusi tutkinto ja tutkintomalli ei radikaalisti muuttanut taideopetuksen käytäntöjä. Oman työn kautta 

oppiminen, vastuun ottaminen omasta työstään ja oppimisestaan sekä uuden ”taiteellisen tiedon ja 

taidon” tuottaminen kuuluvat niin taiteilijan ammattiin niin kuin taiteilijaksi kouluttautuvankin 

opiskeluun. 

 

Lahden ammattikorkeakoulun kokeilujakson opinto-oppaissa koulun opiskelijakeskeistä 

opiskelutapaa verrattiin opettajakeskeisiin opetusmenetelmiin ja opettajan tehtäviä kuvattiin 

uudessa ammattikorkeakoulussa seuraavasti:  

 

Opiskelijakeskeinen opiskelutapa, jossa tieto sovelletaan käytäntöön on opiskelijan kannalta 

huomattavasti motivoivampi kuin opettajakeskeiset opetusmenetelmät. Opettajan tehtäviin ei 

kuulu pelkästään tiedon välitys, vaan myös ohjattavien auttaminen omaksumaan itselleen 

lisääntyvää vastuullisuutta omasta oppimisestaan. Opettajasta tulee entistä enemmän 

oppimisen ohjaaja, tutkija, auttaja ja resurssihenkilö – opiskelijan työtoveri.  

 

Kiinteät työelämäyhteydet, työssä ja työstä oppiminen kuuluvat nekin tärkeänä osana 

ammattikorkeakoulupedagogiikkaan. Taideinstituutilla oli entuudestaan hyvät työelämäyhteydet 

taidemaailmassa työskentelevien taiteilijaopettajien kautta. Myös koulussa tehdyt harjoitustyöt, 

työharjoittelu ja päättötyö, myöhemmin opinnäytetyö, päätyivät usein näyttelyiden tai muiden 

taidetekojen muodossa taiteen julkisten instituutioiden arvioitaviksi. Myös tilaustöitä oli toteutettu 

osana opiskelua. 

 

Keskiasteella kuvataiteilijan erillisen opintolinjan valtakunnallisten perusteiden myötä olivat 

teoriaopinnot kuvataiteilijoiden opetussuunnitelmassa lisääntyneet. Ammattikorkeakoulukokeilun 

myötä teoriaopintojen osuus lisääntyi entisestään. Ammattikorkeakoulun kivijalaksi nimettyjen 

yhteisten 10 ov:n, lukuvuodesta 1993-94 lukien 15 ov:n, opintojen lisäksi koulutusohjelman 

yhteisiä taiteellisia ja tieteellisiä perusopintoja oli enimmillään lukuvuonna 1995-96 kaikkiaan 33 

opintoviikkoa. Niistä tosin 12 ov:n taiteelliset perusopinnot; piirustus ja maalaus, plastinen 

sommittelu, elävän mallin piirustus ja visuaalinen suunnittelu toteutettiin enimmäkseen käytännön 

harjoitustöiden avulla. Niiden lisäksi oli vielä viestinnän perusopintoihin kuuluvat 4 ov:n mittaiset 

Atk-avusteisen työskentelyn opinnot. Päättötyö oli laajuudeltaan 10 opintoviikkoa ja siihen kuului 

Lahden va. ammattikorkeakoulun tutkintosäännön mukaan aina myös kirjallinen osuus. Opiskelijat 

eivät sinänsä vierastaneet teoriaopintojen lisäystä, mutta niiden laadun suhteen oltiin hyvinkin 

kriittisiä. Opiskelijoilla teetetyn vuosittaisen palautekyselyn mukaan amk:n yhteiset opinnot olivat 
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jonkun mielestä täysin tyhjänpäiväisiä ja jonkun toisen mielestä niihin olisi saatava järkeä 

Taideinstituut in opiskelijoita ajatellen. (opiskelijapalautteet, Ti:n arkisto) Mielipiteet tulivat 

samankaltaisina esiin viikoittaisissa opiskelijatapaamisissa ns. tiistai-infoissa ja henkilökohtaisissa 

keskusteluissa. Ilmeistä onkin, että monialaisissa ryhmissä tiettyjen aineiden opetus ei tavoittanut 

kaikkia opiskelijoita. Joidenkin aineiden osalta sisällöt koettiin liian helpoiksi ja myös opetuksen 

tasoa kritisoitiin. Kritiikki saattoi olla osaltaan heijastusta rikkonaisesta lukujärjestyksestä, joka oli 

seurausta teoria-aineiden lisääntymisestä. 

 

Tieteelliset perusopinnot: taidehistoria, kansatiede, kulttuurihistoria, estetiikka, viestinnän perusteet 

ja tutkimuksen perusteet toteutettiin suurimmalta osin yhteistyössä Muotoiluinstituutin kanssa. 

Toteutuksen taustalla oli taloudellinen hyöty, joka saavutettiin opettamalla teoria-aineissa 

mahdollisimman suuria ryhmiä. Kun kysymys oli luento-opetuksesta ja varsin lähekkäisistä 

koulutusaloista, oli ratkaisu myös pedagogisesti perusteltu ja toimiva. Yhteisen opetuksen 

tarjonnassa oli aina myös taustalla ajatus saattaa eri alojen opiskelijat yhteen, tutustumaan toisiinsa 

ja siten madaltaa kynnystä ammatillisesti monialaisten projektien tuottamiseen. 

 

Kuvataiteen koulutusohjelman opetusjärjestelyissä tehtiin tärkeä muutos, kun kevätlukukaudella 

1994 pääaineissa alettiin kokeilla ns. periodiopetusta. Aluksi periodit olivat seitsemän viikon 

pituisia ja niitä järjestettiin lukuvuodessa kaksi jokaisessa pääaineessa. Järjestelmässä opiskelija 

suoritti vuoden aikana kahdeksan periodia, jotka hänen oli mahdollista valita aina kahdesta 

samanaikaisesti toteutettavasta pääaineen kurssista. Opiskelijat suorittivat pääaineopintoja toisen 

vuosikurssin keväästä lähtien. Periodijärjestelmän käyttöönotto kuvatunlaisessa muodossa pakotti 

opiskelijaa suorittamaan varsin laaja-alaisen tutkinnon. Henkilökohtaisten mieltymysten ja 

taipumusten mukainen opintojakson valinta oli rajoitetusti mahdollista, mutta keskittyminen siihen 

kaikkein omimpaan oli mahdollista vasta päättötyön tekemisen yhteydessä. Periodijärjestelmä on 

vuosien varrella muuttunut ja sitä on kehitetty aina tarpeen mukaan. Siihen, kuten taiteeseen 

yleisemminkin, sopii kokeiluraportista poimittu toteama: ”Kulttuurialojen koulutuksessa on totuttu 

jatkuvaan muutoksen tilaan. Ammattikorkeakoulukokeilussa muutos on ollut ehkä entistä 

radikaalimpaa.”(Loppuraportti Lahden ammattikorkeakoulukokeilusta 1996) Periodiopetuksen 

käyttöönottoa pääaine- ja sivuaineopinnoissa perusteltiin mm. opiskelijoiden entistä paremmalla 

sitouttamisella kyseiseen opintojaksoon, taloudellisuudella, joka saavutettiin paremmalla opetuksen 

kohdentumisella ja opetustarjonnan päällekkäisyyksien karsimisella ja 

 näkemyksellä kuvataiteen opetuksen mahdollisimman laaja-alaisesta tarjonnasta Taideinstituutissa. 
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Vapaasti valittavat opinnot tarjosivat myös mahdollisuuden poikkialaiseen opiskeluun. Opintoja oli 

mahdollista valita tietyin rajoituksin ammattikorkeakoulun omista koulutusohjelmista, muista 

ammattikorkeakouluista, tiede- ja taidekorkeakouluista ja avoimen ammattikorkeakoulun 

opetustarjonnasta yhteensä 10 opintoviikkoa. Taideinstituutti tarjosi erityisesti vapaasti valittaviksi 

opinnoiksi räätälöityjä opintoja muille laitoksille ainakin taidegrafiikan, valokuvauksen ja 

elävänmallin iltapajaopintoina. Iltapajat olivatkin niin suosittuja, ettei kaikkia halukkaita voitu niille 

ottaa. Osallistujien taso oli melko kirjava, minkä vuoksi opetuksessa oli keskityttävä suurelta osin 

alkeiden opettamiseen. Erityisesti grafiikassa se ja suuri ryhmäkoko vähensi Taideinstituutin omien 

opiskelijoiden kiinnostusta iltapajaopintoja kohtaan. Iltapajoja edullisempaa Taideinstituutille oli 

Hämeen läänin siltä ostama koulutus. Taideinstituutti suunnitteli ja tarjosi opintoja omilta 

erityisalueiltaan läänin kustantamaan koulutukseen. Taideinstituutin omilla opiskelijoilla oli 

ulkopuolisten ohella mahdollisuus osallistua siihen. Samanlaista edullista omat opiskelijat 

huomioivaa käytäntöä sovellettiin avoimen ammattikorkeakoulunkin opintoja suunniteltaessa.  

 

Jo Lahden ammattikorkeakoulun kokeiluvaiheessa ja sen vakinaistamisen jälkeen lukuvuodesta 

1996 - 1997, sen opinto-oppaaseen oli kirjattu Taideinstituutin tehtävä: ”Taideinstituutti vastaa 

Lahden ammattikorkeakoulussa kuvataiteen koulutusohjelmasta. Taideinstituutin tehtävänä on 

seurata ja edistää kuvataiteiden kehitystä ja antaa siellä opiskeleville tiedolliset ja taidolliset 

valmiudet toimia kuvataiteilijoina.” (Lahden ammattikorkeakoulun opinto-opas 1996 - 1997) 

Koulutustehtävän toteuttamiseksi Taideinstituutin opetussuunnitelma sisälsi lukuvuonna 1999 - 

2000 yhteensä 23 oppiainetta ja lisäksi vapaasti valittavia opintoja sekä työharjoittelun. 

Oppiaineiden lukumäärää olivat lisänneet Lahden ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot ja 

ilmaisumuodoiltaan laajentuneen taidekentän tarpeista kasvanut koulutuskysyntä. 

Ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot koostuivat kaikille pakollisista yhteisistä opinnoista ja 

valinnaisista yhteisistä opinnoista. Kaikille pakolliset opintojaksot muodostuivat Tietokone 

työvälineenä ja tiedonhallinta opinnoista, Suomen kieli ja viestintä, Ruotsin kieli, Vieras kieli ja 

viestintä ja filosofia opinnoista. Kuuden opintoviikon mittaiset valinnaiset yhteiset opinnot 

opiskelija valitsi ammattikorkeakoulun vapaasti valittavien opintojen tarjonnasta.(Lahden 

ammattikorkeakoulun opinto-opas 1999 - 2000)  

 

 Lukuvuoden 1989 - 1990 vuosikertomukseen kirjatun opetussuunnitelman mukaan opintoja 

suoritettiin kahdessa yleisaineessa, valokuvauksen perusteet ja värioppi ja sommittelu. 

Ammattiaineina olivat Maalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja piirustus. Lisäksi vapaaehtoisena 

aineena tarjottiin croquis-piirustusta. Taidehistoria, anatomia ja liikunta oli hoidettu eripituisina 
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periodeina. Ammattikorkeakoulun opetussuunnitelman myötä oppiaineiden määrä oli lähes 

kolminkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Kuvataiteen koulutusohjelman sisältämät oppiaineet 

esiteltiin opetussuunnitelmassa niiden laajuutena, tavoite- ja sisältökuvauksina ja mainintoina 

suoritustavasta, arvioinnista ja mahdollisista opiskelumateriaalin hankintaan liittyvistä seikoista. 

Koulutusohjelman opintojen rakennekokonaisuutta ja sen sisältämien opintojen lukusuunnitelmaa 

havainnollistettiin kaavioiden avulla.  

 

Korkeakoulun autonomia mahdollisti päätäntävallan oppiaineiden sisällön ja toteuttamistavan 

suhteen. Lahden ammattikorkeakoulun tutkintosääntö, laki ammattikorkeakouluopinnoista 255/95, 

asetus ammattikorkeakouluopinnoista 256/95 ja opetusministeriön päätökset määrittelivät omat  

reunaehtonsa opetussuunnitelman muodostumiselle. Opetusministeriön vahvistama kuvataidealan 

ammattikorkeakoulututkinnon laajuus oli 160 ov. Tutkintoon piti sisällyttää suoritetut kieliopinnot 

asetuksen 256/95, §8:n mukaisesti ja kypsyysnäyte (asetus 256/95, §10). Tutkintosäännössä 

määriteltiin opintosuunnitelman rakenteen muodostaminen opintojaksoista ja 

opintokokonaisuuksista. Opintojaksoista ilmeni opintojakson nimi, laajuus opintoviikkoina, 

käsiteltävä opintokokonaisuus ja suositeltava opintovuosi. Opetusohjelma oli jaettu 

perusopinnot/yhteisiin opintoihin, ammatillisiin perusopintoihin, ammattiopintoihin, vapaasti 

valittaviin opintoihin, harjoitteluun ja tutkintotyöhön. Myös opetusministeriön kanssa vuosittain 

käytävillä tulostavoiteneuvotteluilla oli oma Taideinstituutin opetussuunnitelmatyötä ohjaava 

vaikutuksensa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
KUVIO 7. Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutin lukusuunnitelma 1999 - 2000, 

rakennekaavio. 

 

Tutkinnon 

laajuus 160 ov 

 

Opintojen kesto 

n. 4 vuotta 

AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET OPINNOT 15 OV 

PERUS- JA AMMATTIOPINNOT 105 OV 

Suuntautumisv
aihtoehtojen 
yhteisiä 
opintoja 53 ov 

Suuntautumisvaihtoehtojen eriytyviä tai 
syventäviä opintoja 52 ov 

TUTKINTOTYÖ 10 OV 

HARJOITTELU 20 OV 

VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV 
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KUVIO 8. Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutin lukusuunnitelma 1999 – 2000 

 

Lahden ammattikorkeakoulun  
taideinstituutti 1999-2000 

        
  

              
              
Opinnot   Suoritusvuosi         
              
    1 2 3 4 yht. 
AMMATTIKORKEAKOULUN YHTEISET 
OPINNOT 15 OV 

          15 

              
KOULUTUSOHJELMAN YHTEISET OPINNOT 
31 OV 

          31 

              
Taiteelliset perusopinnot           12 
Johdatus taidemaalaukseen   2       2 
Johdatus kuvanveistoon   2       2 
Johdatus muu taiteeseen   2       2 
Piirustus    4       4 
              
Tieteelliset perusopinnot           9 
Viestintäopinnot     2     2 
Taidehistoria   3       3 
Suomalainen mytologia   1       1 
Kulttuurihistoria     1     1 
Suunnittelun ja tutkimuksen perusteet         2 2 
              
Viestintätekniikat           10 
Atk-avusteinen työskentely   2       2 
Taitto ja typografia   2       2 
Valokuvaus   2 1     3 
Videokuvaus   3       3 
              
AMMATTIOPINNOT 22 OV           22 
              
Taidegrafiikka     4     4 
Kuvanveisto   4       4 
Taidemaalaus   4       4 
Muu taide     4     4 
Materiaalioppi ja työsuojelu     2     2 
Ammatti- ja työelämäkäytäntö         2 2 
Taiteen teoria     1     1 
              
SUUNTAUTUMISALAN OPINNOT 52 OV           52 
              
Taidegrafiikka     0-8 0-16 0-16   
Kuvanveisto     0-8 0-16 0-16   
Taidemaalaus     0-8 0-16 0-16   
Muu taide     0-8 0-16 0-16   
              
VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV           10 
              
HARJOITTELU 20 OV           20 
              
TUTKINTOTYÖ 10 OV           10 
              
KOKO TUTKINTO 160 OV           160 
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Päättötyö - Opinnäytetyö. Haaga-instituutti,  Hämeen ja Lahden ammattikorkeakoulut aloittivat 

elokuussa 1994 projektin, jonka tavoitteeksi ne asettivat ammattikorkeakoulun päättötyön 

kehittämisen. Projektille asetettiin työvaliokunta. Sen puheenjohtajaksi valittiin projektin 

asiantuntijaksi kutsuttu professori Lasse Lampinen ja muiksi jäseniksi Eric Hällström Haaga-

instituutista, Lea Mustonen Hämeen ammattikorkeakoulusta ja Antti Salokannel Lahden 

ammattikorkeakoulusta. Projektin tavoitteena oli tuottaa yleisohje, ehdotukset resurssien käytön 

suunnittelusta, työelämäyhteyksien suunnittelusta, järjestettävästä koulutuksesta sekä opiskelijoiden 

päiväkirjan kokeilusta. Päättötyön yleisohje valmistui joulukuussa 1994. Yleisohje oli suunnattu 

kaikkien ammattikorkeakoulujen käytettäväksi, ja se oli tarkoitus julkaista Lahden 

ammattikorkeakoulun julkaisusarjassa. Projekti tuotti myös kaksi seminaaria: päättötyön 

kehittämisseminaarin lokakuussa 1994 ja päättötyön koulutustarvekartoitusta varten seminaarin 

huhtikuussa 1996. Työvaliokunta kirjasi projektin päätelmiin ja kehittämiskohteisiin mm. seuraavia 

ajatuksia:  

- Päämääränä on luoda pohjaa monialaisten päättötyöprojektien syntymiselle. . 

- Valtakunnallisesti on kiinnitettävä erityistä huomiota riittävään päättötöiden tasoon. 

- Yhteydet työelämään ovat yksi ammattikorkeakoulujen ja päättötöiden kehittämisen 

pääalue. 

- Päättötöiden referaatit on saatava pikaisesti valtakunnalliseen tietokantaan 

- Ammattikorkeakoulujen opinnäytetyön yleiset periaatteet tulee päivittää määräajoin. 

- Ammattikorkeakoulujen on kehitystyössään syytä hyödyntää yliopistolaitoksen 

opiskelijoiden tutkielmia. 

- Opettajien jatko-opintoja on painotettava siten, että niiden sisältö hyödyttää kehittymisen ja 

pätevöitymisen lisäksi myös ammattikorkeakoulua.             

(Ammattikorkeakoulun päättötyön kehittämisprojekti , Lasse Lampinen, Loppuraportti 24.2.1996) 

 

Päättötöitä, lopputöitä, tutkintotöitä tai opinnäytetöitä on kuvataiteen oppilaitoksissa toteutettu 

jossain muodossa aina. Päättötyön tekeminen on ollut luontevaa, koska sen koetaan kuuluvan 

kiinteästi kuvataiteilijaksi valmistuvan opiskelijan siihen osaan, jolloin hän siirtyy työelämään 

itsenäisenä ammatinharjoittajana. Päättötyö on useimmiten ollut tyypiltään näyttely tai jokin muu 

taidemaailmasta (=työelämästä) määräytyvä taideteko. Päättötyöllään tuleva kuvataiteilija 

mahdollisesti debytoi ja asetti tekemisensä esille ja ammattitaitonsa julkisen kritiikin kohteeksi. 

Koulun piiristä tullut arviointi ja oppi punnittiin siinä taidemaailmasta käsin. 
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Päättötyö nimenä kuvaa nimenomaisesti oppilaitoksen piirissä tapahtuvan opiskelujakson 

päättymistä. Aikaisemmin käytössä ollut lopputyö nimitys koettiin liian lopulliseksi, ikään kuin 

oppimista ja kehitystä ei enää koulun jälkeen tapahtuisikaan. Tutkielmani rajaaman aikajakson 

viimeisiin vuosiin tultaessa päättötyö- nimi oli muutettu tutkintotyöksi. Opinnäytetyö-nimike 

vakiintui ammattikorkeakoulun käsitteistöön vasta tutkimusjaksoni jälkeisenä aikana. Opinnäyte on 

perinteisesti suoritettu musiikin alan tutkinnoissa. Se tuntuisikin viittaavan luontevimmin musiikin 

lisäksi ainakin käsityöalan tutkintoihin.  

 

Päättötyön tekeminen on osa opiskelua, ja opiskelu teoriajaksoineen, käytännöllisine 

harjoituksineen ja työharjoitteluineen tähtää osaltaan päättötyön hyväksyttyyn suorittamiseen. Aika-

ajoin on käyty keskustelua siitä, miten ”valmis” päättötyön tulisi olla. Vastausta voidaan hakea 

jälleen taidemaailmasta. Luonnosmainen, ajatteluprosesseihin viittaava ja niitä kuvaava päättötyö 

saattaa hyvinkin läpäistä nykyisin taidemaailman arvioinnin. Lopullinen, teoksen ulkoisia 

ominaisuuksia ja erityisesti tekijänsä virtuoosimaisuutta ja teknistä taituruutta ilmentävää 

päättötyötä on arvostettu nykyistä enemmän jonain toisena aikakautena. 

 

Kuvataiteessa on mm. haluttu nähdä päättötyön olevan alku jollekin kehitteillä olevalle, 

syntymättömälle, jollekin prosessille. Esimerkiksi käsityöalan hyväksytty päättötyö voi olla, ja 

usein sen täytyykin olla, taitavasti tehty ja lopullisessa muodossaan. Sen lisäksi sen on täytettävä 

joitain ulkoisia ominaisuuksia muodon ja käyttötarkoituksen suhteen. Ominaisuudet sidotaan 

valmistusprosessiin, joka mukautetaan palvelemaan alkukuvan mukaista toteutusta. Kuvataiteessa 

näin suunnitelmallinen eteneminen on harvinaista. Alkukuva on pikemminkin orientoiva kuva, joka 

muuttuu prosessin edetessä synnyttäen itsensä uudelleen toisen muotoisena. ( Anttila 1996. 97 - 98.) 

Esimerkin otin tarkoituksellisesti lähekkäisistä ja toisiaan ajoittain voimakkaastikin lähentyvistä 

koulutusammateista. Tarkoituksenani on sillä osoittaa, että päättötyön ohjauksen on otettava 

huomioon kunkin koulutussektorin erityispiirteet. Lähekkäisillä esimerkeillä voi näyttää myös 

koulutusalojen transparenttia ominaisuutta asettua paljolti sisäkkäin. 

 

Asetuksen mukaan päättötyöhön kuuluu kirjallinen osuus, jota kohtaan on taidekouluissa esitetty 

ajoittain voimakastakin kritiikkiä. Kritiikkiä on perusteltu ainakin kahdella argumentilla. 

Ensinnäkin: vaaditaanko muilla koulutusaloilla kuvallista osuutta? Olisi tietysti tasapuolista 

visuaalisia aloja kohtaan, että näin tapahtuisi. Tapahtuuhan suurin osa informaatiosta nykyisin 

kuvan välityksellä. Toiseksi: taide on myös voimakkaasti sidoksissa aikaansa ja ajan synnyttämiin 

taidesuuntauksiin. Esimerkiksi 80-luvun jälkipuoliskolla ei kuvan selittämistä odotettu, vaan kuvan 
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täytyi voida kommunikoida mykkänä todistajana ajastaan. Kuvia ei selitelty tai analysoitu. 

Ainakaan se ei ollut taiteilijan tehtävä. Kriitikkojenkin kiinnostus kohdistui enemmän tekijään 

kuvan takana ja siihen privaattiin kontekstiin, josta taideteko oli peräisin. 

 

Varmaa on, että keskustelu kirjallisista osuuksista jatkuu. Ne muokkautuvat toivottavasti kussakin 

ajassa palvelemaan parhaalla tavalla kokonaisuutta. Dokumentointi kuvallisesti ja kirjallisesti on 

aina mahdollista ja väkinäisyyttä on vältettävä toteutuksessa. Edeltävät, kirjallisen työn tekemiseen 

tähtäävät opinnot auttavat sen suorittamisessa. Tämän hetken ismien valossa kirjoittamisesta ei 

kenties tule ongelmaa, ja tutkimuksen lisääntyminen kuvataiteessa kannustaa osaltaan 

kirjoittamaan. On tietysti mahdollista, että kuvallinen ilmaisu joutuu taas tulevaisuudessa 

perustelemaan itsensä muutoin kuin sanojen avulla. (Salokannel  1996, 39 - 47.)  

 

Viimeinen kevät. Vaikka opiskelijoita kannustettiinkin monialaisiin projekteihin ja päättötöiden 

tekemiseen, ei niitä Taideinstituutissa toteutettu. Myöskään yhtään useamman henkilön yhdessä 

toteuttamaa päättötyötä ei tarkastelujaksojen aikana syntynyt. Päättötyö oli Taideinstituutissa 

selkeästi yksilöprojekti. Virallisesti kymmeneksi opintoviikoksi mitoitettuun työhön käytettiin 

käytännössä koko viimeinen kevätlukukausi. Opiskelijoilta odotettiin päättötyön alustavia 

suunnitelmia jo yleensä ennen syyslukukauden loppumista. Taiteen päättötyö onkin tekijälleen 

erityisen haastava. Tekijä itse viime kädessä kantaa vastuun sen onnistumisesta ja ilmeisesti 

opiskelijoiden keskuudessa päättötyö koetaan tärkeänä mahdollisuutena astua taiteen kentälle. 

Muodollisesti päättötyön toteuttamistapa- ja aikataulutus on säilynyt melko samankaltaisena 

Taideinstituutin perustamisesta lähtien. Kirjallinen osiokin oli mukana alusta alkaen, vaikka sen 

merkitykseen on eri aikoina suhtauduttu vaihtelevasti.  

 

Keskiasteen uudistuksen jälkeen ja varsinkin ammattikorkeakoulukokeilun aikana päättötyön 

tekemiseen tuli mukaan enemmän säännönmukaisuutta. Suurimpana innovaationa päättötyön 

järjestelyissä tälle jaksolle ajoittuivat opiskelijoiden omien toiveiden pohjalta valitut, koulun 

ulkopuolelta tulevat päättötyön ohjaajat, lukukauden jakaminen päättötyön aloitusseminaariin, 

väliseminaariin ja päättötyöseminaariin. Väliseminaareissa ja päättötyöseminaareissa oli lisäksi 

koulun ulkopuolelta kutsutut kriitikot. Tutortoiminnan kehittäminen keskeisemmäksi osaksi 

päättötyöprosessia kehittyi nykyiseen muotoonsa erityisesti vakinaisen ammattikorkeakoulun 

aikana. 

 



73 
 

 

Pedagogisesti päättötyön tekeminen on tärkeä osa opiskelua. Opiskelija harjaantuu siinä ottamaan 

kokonaisvastuun tekemisestään, minkä seurauksena syntyy taideteoksia tai vastaavaa koulun 

sisäisen ja myös julkisen arvioinnin kohteeksi. Vastuuta jaetaan opiskelijoille myös 

näyttelykokonaisuuden tuottamisessa. Siihen liittyy näyttelyarkkitehtuurin suunnittelu kaikkine 

tilanjakokysymyksineen, esitteen, julisteen ja kutsukortin suunnittelu. Oman kokonaisuutensa 

muodostaa varain hankinta. Koulu osallistuu suurelta osin päättötyöteosten valmistamisesta ja 

näyttelystä aiheutuviin kustannuksiin. Opiskelijoiden katettavaksi jäävät kuitenkin osa kuluista mm. 

arpajaisten järjestämisestä saadulla tuotolla tai grafiikansalkkujen myynnillä. 

Näyttelyn avajaisissa voi ehkä hetkeksi huokaista helpotuksesta. Monelle nuorelle taiteilijalle 

huomion keskipisteenä oleminen onnitteluineen, kukituksineen ja seremoniallisine 

muodollisuuksineen on kuitenkin vielä yksi koetinkivi. Sydämentykytystä ja perhosia vatsaan loihtii 

osaltaan tilaisuudessa perinteisesti jaettu Wäinö Aaltosen seuran Vuoden nuori taiteilija -stipendi.  

Helpotus ja vapautuminen tapahtuvat viimeistään avajaisten jälkeisissä ”loppubileissä”. Näiden 

järjestelyistä vastaavat perinteisesti alempien vuosikurssien opiskelijat. Loppubileiden pitopaikan 

valinta aiheuttaa yleensä aina vähintäänkin runsasta mielipiteen vaihtoa. Paikalla ei juhlien 

onnistumisen kannalta ole lopulta suurtakaan merkitystä. Ilmeisesti suurimmalle osalle on tärkeintä 

yhdessäolo ja se, että juhlinta voi jatkua vähintään aamuun asti eikä soitettavan musiikin volyymille 

aseteta rajoituksia. Loppubileitä on järjestetty ainakin vanhan palolaitoksen talolla, vesitornissa, 

purjehdusseuran saaressa, koululla, Teivaan tanssilavalla ja Vanhassa Jukossa. Palolaitos oli 

monena vuonna suosittu, kunnes lähimpien omakotitalojen asukkaat valittivat liiasta melusta ja 

paikkaan tuli taideopiskelijoille porttikielto. 

 

Ennen lukukauden loppua ja tutkintotodistusten jakoa oli vielä kaksipäiväinen päättötyöseminaari. 

Seminaarissa opiskelija esitteli näyttelyssä olevan teoskokonaisuutensa vieraileville arvioijille, 

lopputyön ohjaajille, opettajille ja opiskelutovereille. Esittelyä seurasi puheenjohtajan johdolla 

käytävä keskustelu, jossa varsinaisia puheenvuoroja käyttivät ulkopuoliset arvioijat sekä lopputyön 

ohjaajat. Muu yleisö saattoi esittää kommenttejaan aikataulun puitteissa. Kutakin työtä varten oli 

varattu aikaa noin puoli tuntia. Päättötyöseminaari, niin kuin itse päättötyön tekeminenkin, on 

kehittyvä prosessi, jossa käytänteet vaihtelevat jonkin verran vuosittain. Kuvatun kaltaisessa 

muodossa päättötyöseminaari toteutettiin keväällä 1993 Lahden taideinstituutin uusissa 

kuvanveiston 600 m2:n tiloissa esillä olleessa näyttelyssä. Päättötöiden ohjaajina toimivat silloin 

taiteilijat Satu Kiljunen ja Ilkka-Juhani Takalo-Eskola. Ulkopuolisina arvioijina olivat taidemaalari 

Marika Mäkelä ja Leena Arlander. 

 



74 
 

 

Todistusten jako, tutkintotodistus ja stipendit. Ensimmäiset ammattikorkeakoulun 

tutkintotodistukset Taideinstituutista valmistuneille jaettiin toukokuun lopussa 1996. Todistusten 

juhlallinen jakotilaisuus järjestettiin yhtaikaa kaikille ammattikorkeakoulusta valmistuville Hotelli- 

ja ravintolakoulu Fellmannin auditoriossa. Tilaisuus oli konkreettinen osoitus Lahden yhtenäisestä 

ammattikorkeakoulusta. Juhla katkaisi niin Taideinstituutin kuin muidenkin osakasoppilaitosten 

pitkän tradition koulujen omissa tiloissa tapahtuvasta valmistujaistilaisuudesta todistuksen 

jakoineen. Taideinstituutissa päätettiin järjestää vielä oma juhla yhteisesiintymisen jälkeen. 

Tilaisuus oli tavan omaan lämminhenkinen ja kertoi Taideinstituutin omaleimaisesta 

yhteisöllisyydestä ja kodinomaisuudesta. Kevätjuhla ja syyslukukauden päättävä kuusijuhla 

kaikkine puheineen, ohjelmineen ja lahjojen jakoineen ovat jatkuneet mieleenpainuvina 

opiskelijavuosikerrasta toiseen aivan koulun alku ajoista lähtien.  

Ammattikorkeakoulun todistusmalli poikkesi sekin totutusta. Sen graafinen ilme oli muuttunut 

ammattikorkeakoulun graafista ohjeistoa vastaavaksi. Todistuksen allekirjoitti 

ammattikorkeakoulun johtava rehtori, myöhemmin ammattikorkeakoulun rehtori yhdessä 

osakasoppilaitoksen rehtorin tai koulutusjohtajan kanssa. Taideinstituutissa todistukseen oli 

arvosanat merkitty neljästä pääaineesta ja tutkintotyöstä (myöh. päättötyöstä tai opinnäytetyöstä). 

Lisäksi todistuksen väliin tuli erilliset liitteet opiskelijan muista opintosuorituksista ja lausunto 

tutkintotyöstä. Todistuksen nimeksi tuli Todistus ammattikorkeakoulututkinnosta.  

 

Ammattikorkeakoulukokeilun alkuvaiheessa käytiin Taideinstituutissa vilkastakin keskustelua 

numeroarvostelun mielekkyydestä taidekoulutuksessa. Vahvimpina numeroarvostelua vastustavina 

argumentteina esitettiin taiteenalan perustasta johdettava taiteilijan henkilökohtaisiin pyrkimyksiin 

ja tavoitteisiin pohjaava toteutus ja sen yhteismitattomuus vertailtaessa opiskelijoiden suorituksia. 

Erityisesti tutkintotyötä, opiskelijan itsenäisesti suorittamaa taidetekoa, oli vaikea arvioida 

numeroin. Taidetta arvioitaessa ei löydy objektiivisia määrällisiä tai laadullisia mittareita, ja 

numeroarvostelun katsottiin antavan liian pelkistetyn kuvan arvioinnin kohteesta. Keskustelu 

aiheesta kuitenkin loppui vähitellen. Yhtenä mahdollisena syynä oli, että arvioinnin kohdetta 

laajennettiin entistä enemmän itse taideteoksen arvioinnista käsittämään koko prosessia ja sen 

taustavaikuttajia. Numeroarvioinnista käydyllä keskustelulla oli todennäköisesti vaikutusta siihen, 

että tutkintotodistuksen liitteeksi tuli päättötyöstä myös kirjallinen lausunto. 

 

Päättötyönäyttelyn avajaisten yhteydessä jaettiin useana vuonna jo edellä mainittu Wäinö Aaltosen 

seuran myöntämä Vuoden nuoren taiteilijan stipendi näyttelyn parhaaksi arvioidusta päättötyöstä. 

Stipendinä jaetun rahasumman keräämiseksi Wäinö Aaltosen seuran Lahden osasto järjesti 
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vuosittain arpajaiset, joiden voittoina oli lahtelaisten taiteilijoiden ja taideopiskelijoiden tarkoitusta 

varten lahjoittamia teoksia. Arpajaisten käytännön järjestelyistä vastasi Wäinö Aaltosen seuran 

hallitus ja siinä erityisen suurella työpanoksella niiden myyntiä edistänyt asessori Sirkka Lankinen. 

Wäinö Aaltosen seuran turkulainen puheenjohtaja Antti Lehtinen arvosti lahtelaisten toiminnan 

aktiivisuutta ja toi arvovallallaan stipendille myös valtakunnallista vaikutusta. Jaettiinhan Vuoden 

nuori taiteilija-stipendi aika ajoin myös Turun piirustuskoulusta valmistuvalle nuorelle. Antti 

Lehtinen olikin useana vuonna kunniavieraana Lahdessa luovuttamassa stipendiä sen saajalle. 

Lahdessa stipendiaatin valinnasta vastasi toimikunta, jonka puheenjohtajana toimi professori Olavi 

Lanu ja jäseninä asessori Sirkka Lankinen ja professori Mauno Hartman. 

 

Valmistuville opiskelijoille jaettiin stipendejä lisäksi koulun omassa kevätjuhlassa. Stipendit saatiin 

lahjoituksina lähinnä koulun yhteistyötahoilta; liikelaitoksilta, pankeilta ja yhdistyksiltä. Erityisen 

usein koulua ovat muistaneet stipendilahjoituksin Päijät-Hämeen taidemuseoyhdistys ja Lahden 

taiteet ry. 

 

6.2.2 Työharjoittelun rooli opetussuunnitelmissa 
 

Taideinstituutissa työharjoittelu oli ollut epävirallisesti käytössä koulun perustamisesta lähtien. 

Taideopiskelijat toimivat sovitun pituisina jaksoina paikallisten taiteilijoiden apulaisina, josta työstä 

taiteilijat maksoivat heille myös palkkaa. Palkan lisäksi opiskelija sai sisällyttää harjoittelun osaksi 

opintojaan, vaikka työharjoittelua ei oltu lukujärjestyksiin ja opetussuunnitelmiin kirjattukaan. 

Lahden alueen taiteilijoista ainakin Olavi Lanu, Reino Hietanen ja Pentti Papinaho tarjosivat 

taideopiskelijoille työtilaisuuksia.  

 

Taidemaalari Arto Määttä, joka valmistui Lahden taidekoulusta 1983, oli yksi Lanun 

työharjoitteluun osallistuneista. Määttä kertoi, että siellä oppi tekemään töitä. Työpäivät saattoivat 

olla 24 tuntia. Lanu maksoi joka päivä palkan, 36 mk/tunti, omasta lompakostaan. Olavi Lanu teki 

tuohon aikaan suuria lasikuituteoksiaan Retrettiin. Niiden valumuotit kaivettiin maahan ja 

raudoitettiin, Valun aikana lämpötila saattoi olla 40 astetta ja lasikuitu oli melkoista myrkkyä. 

Määtän lisäksi töissä oli kolme muuta taidekoulun opiskelijaa. Työ opetti paljon tekniikasta ja 

tekemisestä. Apulaiset oppivat intensiivisen työskentelyn aikana tuntemaan taiteilijan myös 

henkilönä. Lanun työmoraalia ja työhönsä keskittymistä kuvaa Arto Määtän kertomus: ”Kasettien 

soittamisesta tuli sanomista. Taas kerran Puikkosen Jari soitti nauhuriaan täysillä. Lanu tuli lekan 

kanssa ja löi stereot palasiksi. Siihen loppui möly.” (Määttä 2003) 
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Keskiasteen opetussuunnitelmaan työharjoittelu oli jo sisällytetty virallisesti opintoihin kuuluvaksi. 

Hyödyllisiksi koettujen, lukumääräisesti vähäisten taiteilija assistentuurien lisäksi, harjoittelu oli 

mahdollista suorittaa sovitun suunnitelman mukaisesti jollain taidealaa sivuavalla työpaikalla, kuten 

museoissa, Lahden kaupungin nuorisotoimen, tai kulttuuritoimen työtehtävissä, galleria apulaisena, 

kaupungin teatterin lavastajan apulaisena yms. Työharjoittelu näissä kuvataidetta sivuavissa 

tehtävissä laajensi opiskelijan tietämystä tahoista, joissa kuvataidetta voidaan käyttää tai joiden 

työhön se jotenkin kuuluu. Varsinaisesti kuvataiteilijaksi opiskelevan ammattiin valmistavaan 

työhön se liittyi usein vain väljästi.  

 

Keskiasteen opetussuunnitelman perusteiden alakohtaisissa sovellusohjeissa työpaikkaharjoittelun 

tavoitteena oli, että opiskelija  

 

- tutustuu kuvataiteilijan ammattiin, työympäristöön, työskentelyoloihin sekä erityisalaansa 

- tutustuu käytännössä näyttelyn/tilaustyön suunnittelu- ja valmistamisprosessiin 

- saa kokonaiskuvan kuvataiteilijan ammatista 

- oppii soveltamaan tietojaan ja taitojaan itsenäisissä työsuorituksissa 

- motivoituu myöhempiä opintojaan varten 

- pyrkii astumaan itsenäisesti työskentelevän kuvataiteilijan asemaan. 

 

Työpaikkaharjoittelun opetussuunnitelman perusteiden tavoitteista käy selville sama Lahdessa jo 

entuudestaan tuttu funktionaalinen, taiteen kentän tarpeista ohjautuva orientaatio. Käytännössä sen 

toteuttamiseen oli kuitenkin tarpeeseen nähden vähäiset mahdollisuudet, koska paikkakunnalla oli 

vain muutama taiteilija, joka pystyi tarjoamaan siinä tarkoitetut työskentely- ja 

työympäristöolosuhteet.  

 

Keskiasteen opetussuunnitelmassa työharjoittelua, keskiasteen nimikkeistössä 

työpaikkaharjoittelua, oli virallisesti 152 tuntia, mikä vastasi noin kuukauden mittaista työskentelyä 

jollain kuvataiteen kenttään kuuluvalla työpaikalla tai jonkin työharjoitteluksi määritellyn 

erityistehtävän tai projektin parissa. Valtio osoitti työharjoitteluun vuosittain sovitun 

erillismäärärahan, jolla voitiin maksaa osa ulkopuolisen työnantajan työharjoittelusta koituneista 

kustannuksista. Harjoittelu toteutettiin joko koulun sisäisenä projektina tai ulkopuolisen työnantajan 

toimesta. Sisäisistä, lukukauden aikana toteutetuista ja opetussuunnitelmaan sidotuista projekteista 

ei yleensä maksettu palkkaa. 
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Ammattikorkeakoulun kokeilujakson aikana tutkintoon kuulunut työharjoittelu oli laajuudeltaan 10 

ov. Taideinstituutissa se vastasi opiskelijalta 20 viikon työpanosta. Puolet siitä toteutettiin 

lukukausien ulkopuolisena harjoitteluna. Yhden opiskelijan työharjoittelu koostuikin useista 

työtehtävistä. Ne saattoivat olla erilaisia kuvataiteeseen liittyviä projekteja; gallerian remontointia, 

näyttelyn valmistamista ja organisointia, opetustehtäviä ja kuten eräällä opiskelijalle edellisten 

lisäksi Lahden kaupunginkirjasto-maakuntakirjaston lasten kirjastoauton ulkoasun suunnittelua ja 

toteutusta.  

 

Valtavassa Doom-Watch projektissa opiskelija Kim Waltzer oli projektin suunnittelija, tuottaja ja 

toteuttaja. Hän rakensi vanhan, käytöstä poistetun Lahden lasitehtaan sokkeloisiin tiloihin 

tietokonepelien virtuaalimaailman kaltaisen seikkailuympäristön. Projekti työllisti työharjoitteluna 

laajasti Lahden ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoita. Doom-Watch projektista syntyi 

taideteos, joka päätyi suureen yleisötilaisuuteen. Ilotulittein ja valotehostein vanha tehdasrakennus 

kuvainnollisesti räjäytettiin taivaan tuuliin. Nyt kyseisen rakennuksen paikalla sijaitsee Lahden 

Sibelius-talo. 

 

Ulkomailla suoritettu työharjoittelu oli myös mahdollista. Ehkä yksi kiehtovimmista ulkomaisista 

harjoitteluista oli kahdella Taideinstituutin opiskelijalla, jotka seurasivat ja dokumentoivat Criston 

& Jean-Clauden Wrapped Rechtag -projektia, jossa Berliinin valtiopäivätalo peittyi kolmen viikon 

aikana hopeanhohteiseen kääreeseen. Dokumentoimista varten opiskelijat olivat etukäteen 

järjestäneet itselleen kuvausluvat sekä kutsut lehdistötilaisuuksiin.  

 

Työleirit olivat yksi tapa työharjoittelun toteuttamiseen. Outokummun vanhalla kaivosalueella 

järjestettiin opetushallituksen erillismäärärahan turvin Lahden ammattikorkeakoulun ja Pohjois-

Karjalan ammattikorkeakoulun yhteishankkeena ympäristötaideleiri. Hankkeen yhtenä tavoitteena 

oli tutkia uusia tapoja toteuttaa työharjoittelua. Kolmeviikkoiselle leirille osallistui opiskelijoita 

kuudesta eri maasta ja ohjaajina oli ympäristötaiteilija, psykologi, taideopettaja ja joukko 

insinöörejä.  Leirin aikana alueelle rakentui vanhoista kaivosromuista lasten leikkipuisto.  

 

Ammattikorkeakoulun kokeilujakson aikana käytiin työharjoittelun merkeissä Konevitsan 

luostarisaarella kaksi kertaa. Elokuussa 1994 olivat taide- ja diakoniaopiskelijat tutustumassa 

luostarin estetiikkaan ja henkiseen sisältöön. Diakoniaopiskelijoita kiinnosti erityisesti 

luostaritoimeen liittyvä hoitotyö, sen etiikka ja estetiikka. Kymmenen päivää kestäneen matkan 

aikana mukana olivat lisäkseni ohjaajina ja projektin vetäjinä opettaja-pastori Harri Toukonen 
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diakoniaopistosta, Valamo-tutkija Hannu Kilpeläinen Helsingin yliopiston uskontotieteen 

laitokselta ja Taideinstituutista valmistunut, ikonimaalaukseen perehtynyt taiteilija Kalle Hamm. 

Omien asiantuntijoiden luennot rikastuttivat työharjoittelujaksoa, johon muuten kuului piirtämisen, 

maalaamisen ja valokuvaamalla dokumentoinnin lisäksi työtä luostarin rakennustyömailla, 

pesulassa ja keittiössä. Matkaa edelsi kevätlukukauden aikana tapahtunut henkinen ja tiedollinen 

valmistautuminen. Siihen kuului mm. luentoja Bysantin estetiikasta, uskontotieteestä ja 

kansainvälistymisestä. Lisäksi perehdyttiin Konevitsan luostarin ja laajemminkin koko Karjalan 

historiaan. Seuraavana keväänä luostariin tutustuivat Taideinstituutin opiskelijoiden mukana ryhmä 

kultasepänalan opiskelijoita Muotoiluinstituutista. Matkojen seurauksena syntyneistä taideteoksista 

ja matkoilta kertyneestä runsaasta materiaalista koottiin keväällä 1996 näyttely Lahden 

aikuiskoulutuskeskukseen ja järjestettiin Lahden kaupunginkirjaston auditoriossa Konevitsa-

seminaari. Seminaarissa oli luennoitsijoina professori Aune Jääskinen Suomen ulkomaisen taiteen 

museosta, taiteen ja uskontotieteen tutkijoita Helsingin yliopistosta ja ortodoksisesta kirkosta  

 

Taideinstituutin työharjoittelusta vastaavan koulutussuunnittelija Kirsti Nenyen mielestä 

työharjoittelu parhaimmillaan tutustuttaa opiskelijan varsin laajasti taidekenttään, sen instituutioihin 

ja ilmiöihin ja samalla tukee opiskelijan ammatti-identiteetin muodostumista juuri itsenäiseen 

työskentelyyn ja vastuun ottoon. (Kuulumisia 8/95)  

 

Kirsti Nenye aktivoi laajasti työharjoittelumahdollisuuksia opiskelijoiden käyttöön. Osalle 

opiskelijoista työharjoittelu järjestyi Kukkasen kesäsiirtolasta, joka oli neuvoteltu Lahden 

kaupungilta kohtuulliseen vuokrahintaan. Lahden kaupungin teatteri ja taidemuseo työllistivät  

monia nuoria kesätöihin. Osa työllistyi Opetushallituksen rahoittaman Nuorten kesä-projektin 

turvin. Opetushallituksen rahoittaman työharjoittelun edellytyksenä oli etukäteen tarkasti laadittu 

työharjoittelusuunnitelma. Yleensäkin työharjoittelusta edellytettiin kirjallista 

etukäteissuunnitelmaa ja harjoittelun päätyttyä sen raportointia. Koulu hyväksyi harjoittelupaikan 

tai projektin mutta, sen etsiminen oli työnsaannin tukitoimista huolimatta ensisijaisesti opiskelijan 

oma tehtävä.  

 

Kuvataiteen soveltavalle käytölle ei toistaiseksi ole esimerkiksi elinkeinoelämän puolelta tullut 

merkittävää kysyntää lisäävää tilausta. Karhusen (2004) mukaan taidealan oppilaitokset 

suuntautuvatkin opetustyössään nimenomaisesti taiteen kentälle, eivät työmarkkinoille yleensä. Ne 

harjoittavat yhteistyötä taiteen kentän kanssa traditionaalisten työnantajien tai liike-elämän sijaan 

(poikkeuksena taideteollisuus).  
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Kuvataiteilijan epätyypillisten työmarkkinoiden ja koulutuksen välistä ongelmallista suhdetta on 

yritetty ratkaista kehittämällä koulutuksen sisältöä yleisosaajan suuntaan. On puhuttu 

mahdollisimman laaja-alaisesta koulutuksesta, kulttuuriyrittäjyydestä jne. Näiden sisällöllisten 

ratkaisujen tulokset ovat kuitenkin antaneet odottaa itseään, sillä esimerkiksi laaja-alisuuden 

kääntöpuoli on se, että riittävää erikoistunutta ammattitaitoa ei saavuteta.  

 

On havaittavissa, että opintoihin kuuluvan työharjoittelun motiivi ja mielekäs liittäminen osaksi 

oppilaan oppimisprosessin tukemista mahdollistuu paremmin taiteen uusien muotojen kautta. 

Kiinnostus monialaista työharjoittelua kohtaan näyttäytyy myös opiskelijan tietoisena 

pyrkimyksenä laajentaa osaamisaluettaan taloudellisia, ammatin harjoittamisen kannalta tärkeitä 

näkökantoja huomioivaksi. Kansainväliset yhteydet ja ulkomailla tapahtuva 

työharjoittelumahdollisuus lisäävät aidosti opiskelijan edellytyksiä toimia kansainvälistyvässä 

kuvataiteen kentässä.  

 

6.3 Kuvataidekoulutus muuttuvassa yhteiskunnassa 

 
Koulutus on nähtävissä yhtenä niistä aineettomista tuotantoprosesseista, jotka ovat ilmentyneet 

erimuotoisina eri aikakausina. Koulutuksen muotoa on säädelty koulutuspolitiikan avulla. 

Lehtisalon (1986, 38) mukaan koulutus on aina heijastanut yhteiskuntaa.  

Koulutuksessa ja koulutuspolitiikassa on nähtävillä yhteisössä, yhteiskunnassa ja 

maailmanlaajuisestikin vaikuttavat syklit, aaltoliikkeet. Kuusikymmentä- ja 

seitsemänkymmentälukujen taitteessa sai päätepisteensä sykli, joka viime vaiheessaan oli 

synnyttänyt suuren koulutuspoliittisen muutospaineen. Yhdeksänkymmentäluvun loppua 

lähestyttäessä on nähtävissä jo aallonharjan taittumista ja saman vuosikymmenen alussa alkanut 

suuri koulutukseen vaikuttava muutos osoittaa vakiintumisen merkkejä. (Lehtisalo1986, 97-98.) 

 

Koulutuksella vastataan yhteiskunnan ja yksilön tarpeista kasvavaan koulutuskysyntään. 

Koulutuspolitiikan avulla säädellään koulutuksen muotoja aina kulloisiakin tarpeita vastaavaksi. 

Koulutusta voidaan suunnata sinne missä sitä tarvitaan lisäämällä tai vähentämällä 

koulutuspaikkoja. Koulutusta voidaan myös kehittää vastaamaan uusien tuotantomuotojen tarpeita. 

Koulutus voi myös vieraantua todellisuudesta jäämällä jälkeen yhteiskuntaelämän ja työelämän 

kehityksestä.  

Koulutus toimii ihmisen tarpeita tyydyttävänä palvelujärjestelmänä 

vastaamalla yksilölliseen ja sosiaaliseen koulutuskysyntään, mutta se toimii 
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myös vieraannuttavana pakkojärjestelmänä (vrt.velvollisuus) ja 

yhteiskuntarakennetta ylläpitävänä ja uusintavana organisaationa. Kahdessa 

jälkimmäisessä roolissaan koulutusjärjestelmä pyrkii sulkeutumaan 

byrokratisoitumalla. Samaan riippumattomuuteen johtaa 

koulutusjärjestelmän turvattu olemassaolo itsestään selvyytenä. Sen ei tarvitse 

taistella kohtuuttomasti voimavaroistaan eikä asiakkaistaan. Jatkuvuus on 

oman toiminnan laadusta riippumatta varma. (Lehtisalo1986, 22) 

 

Kiinnostavaa olisi tietää, mikä on ollut yksilöllinen ja sosiaalinen koulutuskysyntä, mikä on sen 

osuus yhteiskuntarakennetta ylläpitävänä ja uusintavana organisaationa ja milloin koulutus ja 

erityisesti ammatillinen kuvataidealan koulutus on ollut vieraannuttavana pakkojärjestelmänä. 

"Koulutus pilasi hyvän taiteilijan." Tämä sanonta erityisesti muutaman vuosikymmenen takaa voi 

kuvata tilannetta, jossa koulutus on kaukana sen hetken taidemaailman käytänteistä tai koulutus ja 

taidemaailma ovat erityisen kaukana ns. vallitsevasta mausta. 

 

Koulutusjärjestelmän byrokratisoitumalla sulkeutuminen johtaa sen itsestäänselvyyteen ja 

ajattelutapaan, että koulutusta voidaan vaatia jokaiselle ja että koulutuksella on itsestään selvästi 

merkitystä. Ammatillinen kuvataidekoulutus on lisääntynyt erityisesti kahdeksankymmentäluvulla. 

Voidaan olettaa, että hallinnolliset päätökset koulutuksen määrällisestä lisäämisestä ovat vastauksia 

sosiaaliseen koulutuskysyntään. Voidaan myös olettaa, että yhteiskunnan taloudellinen kehitys ja 

talousrakenteen muutos ovat toimineet vaikuttimina kahdeksankymmentäluvun päätösten taustalla. 

Selvittämättä on kuitenkin toistaiseksi jäänyt erityisesti koulutuksen laatuun, opetussuunnitelmien 

sisältöihin asetettavat vaatimukset ja valmistuvien opiskelijoiden ammattikuva taiteilijoina. 

Selvitystyötä on tehty taiteilijoiden toiminnan taloudellisista edellytyksistä ja kuvataiteilijoiden 

sosiaalisesta asemasta. Tutkimusta on tehty myös siitä, miten he sijoittuvat taiteen kentälle, ovatko 

he ns. vapaita taiteilijoita vai yleisesti kulttuurin alalla toimijoita tai harjoittavatko he jotain muuta 

ammattia. (katso mm. Karhunen, 2006)  

 

Yhteiskunta on suunnannut taidekoulutukseen enenevässä määrin taloudellisia resursseja. Olisi 

kiinnostavaa tietää, kuinka on muun ammatillisen koulutuksen ja korkeakoulutuksen laita ja ovatko 

seitsemänkymmentäluvun suuret koulutuspoliittiset linjaukset osoittaneet käytännön tasolla 

toimivuutensa vai ovatko ne toteutuakseen vaatineet yhdeksänkymmentä luvun suuren koulutus 

uudistuksen? 
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Koulutuspolitiikan toteuttamisen yhtenä työkaluna on käytetty komitea- ja työryhmätyöskentelyä. 

Komiteamietintöjen ja työryhmien esityksiä ja niiden pohjalta tehtyjä toteutuksia seuraamalla voi 

nähdä jotain oleellista eri aikakausien vaatimuksista vaikuttaa koulutuksen muotoon ja sisältöön. 

Komiteoissa on pohdittu mm. kuvataidekoulutuksen hajanaisuutta, rahoituspohjaa, 

koulutussisältöjen muuttumattomuutta, koulutuksen alueellista saavutettavuutta, yhteisten 

koulutuksellisten tavoitteiden toteuttamista ja monia muita asioita.  

 
Opetusministeriön asettama taidekasvatuskomitea piti tärkeänä, että saataisiin aikaan yhtenäinen 

taidekasvatuksesta vastaava koulutusjärjestelmä ja että valtio perustaisi tai ottaisi haltuunsa 

taidekouluja. Komitea ehdotti myös, että luotaisiin taidekoulutuksen valtionavustusjärjestelmä ja 

perustettaisiin koulujen toiminnan valvontaa varten kanslerin virka (Komiteanmietintö 1951).  

 

Valtion taidekomitea (Komiteamietintö 1965) on kiinnittänyt erityistä huomiota kuvataidekoulutukseen, 

jossa sen mielestä ei ollut pitkiin aikoihin tapahtunut kehitystä. Yksityiskohtaisemmin komitea on 

ehdottanut muun muassa, että Suomen taideakatemian säätiön koulun asemaa tulisi parantaa 

lakisääteisellä valtionavulla, että kehitettäisiin maata käsittävä taiteellisen peruskoulutuksen verkosto ja 

että iltakoulutyyppistä koulutusta kehitettäisiin.  

 

Taideteollista koulutusta tutkineet komiteat ja toimikunnat ovat sivunneet ehdotuksissaan 

kuvataidekoulutusta. Jo taideteollisuuskeskuskoulukomitea (Komiteamietintö 1944) ehdotti, että 

uudelleen organisoitavan silloisen taideteollisen keskuskoulun ja Suomen taideakatemian säätiön 

koulun välille saataisiin aikaan yhteistyötä "määrättyjen rajojen puitteissa".  

 

Taideteollisen oppilaitoksen uudistamistoimikunta totesi mietinnössään (Komiteamietintö 1970) muun 

muassa, että kuvataidekoulutusta voidaan järjestää soveltavan taiteen kanssa samoihin yksikköihin, että 

soveltavan taiteen ammatillinen peruskoulutus on keskeiseltä osaltaan sama kuin kuvataidekoulutuksen, 

että kuvataidekoulutus voidaan integroida taideteollisen koulutuksen kanssa rinnan ja yhteistyössä 

toimivaksi, että olisi tutkittava, missä määrin ammatillisissa oppilaitoksissa voidaan toteuttaa taiteellista 

koulutusta ja että pitäisi tutkia mahdollisuutta järjestää lukiotasolla rinnakkaista taiteellista koulutusta. 

 

Taideteollisen oppilaitoksen ylioppilaskunnan ja Lahden taideoppilaitoksen ylioppilaskunnan 

järjestämässä, taideteollista koulutusjärjestelmää koskevassa seminaarissa 1971 silloinen 

Taideteollisen oppilaitoksen rehtorin Juhani Pallasmaan puheenvuoro vahvistaa vuoden 1970 

komiteamietinnön kannanottoa: 
 

Vapaan kuvataiteen opetuksessa on tällä hetkellä selvä tarve integroitua 

muuhun ympäristösuunnittelukoulutukseen. Kuvataidekoulutusta tulisi suunnata 

teknisen kulttuurin välineiden, erilaisten monistus-, kuvanvälitys- ja 
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ympäristösääntelyvälineiden käyttöön - siis irtautumaan perinteiseen yksittäisen 

kuvan tekemiseen tähtäävästä koulutuksesta. Vapaan kuvataiteilijankin 

koulutuksen tulisi tähdätä sellaisen ammattihenkilön kouluttamiseen, joka 

pystyy käyttämään kaikkia teollisen kulttuurin välineitä ympäristön 

inhimillistämiseen ja rikastuttamiseen. Keskusteluun kuvataiteilijoiden 

koulutuksesta, joka tällä hetkellä Suomessa on varsin akateemista, haluaisin 

liittää seuraavan amerikkalaisen kirjailijan Thomas Wolfen sitaatin: " 

Taidehistorian olemassa oleva keinovarasto on avuton siihen nähden, mitä 

kaupalliset taiteilijat tekevät esimerkiksi länsi USA:ssa. Amerikan kaupalliset 

taiteilijat ovat nyt ainakin kymmenen vuotta vakavia taiteilijoita edellä lähes 

kaikilla aloilla, arkkitehtuuri mukaan luettuna, mikä sitten onkaan heidän 

salaisuutensa. He ovat vapaita sieluja; helvettiin taidehistoria ja taidekoulut, 

New yorkin taiteen statuspiirit, helvettiin Art Forum ja Uusi akatemia, helvettiin 

Bauhaus.." Hän todella lukee madonluvut eriytyneelle akateemiselle 

taideopetukselle." ”Vapaan kuvataiteen kohdalla tilanne on pitkälle näiden 

sitaattien mukainen ja vapaalla kuvataiteella on ilmeinen integroitumistarve 

siihen koulutukseen, joka on tekemisissä todellisten yhteiskunnallisten 

realiteettien kanssa, teollisen tuotannon ja ympäristön muokkauksen kanssa. 

(Seminaarijulkaisu 1971) 

 

On ehkä mahdollista, että taideteollisuuden aloja edustavien henkilöiden puheenvuoroihin sisältyy 

halua omia vapaat taiteet ja soveltava taide saman lainsäädännön piiriin. Ainakin oletettavaa on, että 

Lahden taidekoulua ei olisi perustettu, mikäli se ei olisi ollut osa suurempaa kokonaisuutta, Lahden 

taideoppilaitosta. Vapaan taiteen osasto ei saanut valtion apua, vaan kustannukset koituivat 

suurimmalta osin Lahden kaupungille. Maan kaikki kuvataideoppilaitokset kuuluivatkin tuolloin 

opetusministeriön harkinnanvaraisen tuen piiriin. Myös kahta vuotta aikaisemmin perustetussa 

Kankaanpään taidekoulussa oli opetussuunnitelmassa soveltavan taiteen osioita.( Kankaanpään 

taidekoulun opetussuunnitelma 1969-1970)  

 

Vapaan taiteen osaston perustamisen yhteydessä törmäsimme hallinnollisiin 

epäkohtiin: valtionhallinnossa vapaan taiteen koulutus on hoidettu aivan eri 

keskusvirastoissa kuin soveltavan taiteen koulutus. Nyt on käynyt niin, että 

Lahden taideoppilaitos ei saa valtion apua tälle vapaan taiteen osastolle, vaan 

ainoastaan muille osastoille, koska vapaan taiteen koulutusta ei katsota 

ammattikoulutukseksi, en tiedä miksi se katsotaan. Vapaan taiteen koulutus on 
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tällä hetkellä Suomessa erittäin huonosti järjestetty. (Seminaarijulkaisu 1971, 

Antti Hassi, puheenvuoro) 

 

Komiteamietintö 1973: 119. Opetusministeriö asetti 14.6.1972 toimikunnan, jonka tehtäväksi 

annettiin 1) selvittää kuvataiteen koulutuksen nykyinen järjestely ja koulutustarve sekä 

kuvataidemuseoitten nykyinen asema ja tarve maassamme, 2) tehdä ehdotukset kuvataiteen 

koulutuksen ja kuvataidemuseotoiminnan vaihtoehtoisista kehittämistavoitteista, 3) laatia karkeat 

arviot eri ohjelmien edellyttämistä resursseista. Toimikunnan tuli työskentelyssään olla yhteistyössä 

museotoimen aluehallintokomitean kanssa. Toimikunta työskenteli kahdessa jaostossa, koulutus ja 

museojaostossa. Kuvataiteen koulutus- ja museotoimikunnan mietintö (1973: 119) perustaa 

kannanottonsa vuoden 1971 koulutuskomitean mietintöön (1973: 52), jonka tehtävänä oli 

suunnitella uudelleen toisen asteen koulutusjärjestelmä. Siinä komitean ehdotus kaikille yhtä 

pitkästä koulutuksesta poistaisi kuvataidealalla ongelman heterogeenisesta ja puutteellisesta 

yleissivistävästä koulutuksesta.  

 

Komitean ehdotus merkitsi myös huomioonotettavaksi, että kuvataidealalla ryhdytään 

erikoistumaan varsinaisesti vasta yleissivistävän koulutuksen jälkeen eli 12 vuoden 

peruskoulutuksen jälkeen. Periaatteena oli, että kuvataidealan erikoisvalmiudet opittaisiin vasta 

suhteellisen myöhäisessä koulutusvaiheessa.  

 

Kuvataiteen koulutus- ja museotoimikunnan mietinnössä kuvataiteilijan perustutkintoon tähtäävä 

koulutus järjestettäisiin alueellisesti siten, että se huomioisi vallitsevan kulttuuripoliittisen 

näkemyksen, jossa taidealan palveluja pitäisi tarjota kaikille väestöryhmille asuinalueesta tai 

elinkeinosta riippumatta. Komitea ehdottaa, että koska pääkaupunkiseutu tarjoaa parhaat 

mahdollisuudet kuvataidekoulutukselle, kuvataidealan korkein koulutus tulisi sijoittaa sinne. 

Lounais-Suomen kuvataidekoulutus keskitettäisiin Turkuun ja Pohjois- ja Itä-Suomeen 

perustettaisiin kuvataidealan koulutusyksiköt. Kuvataidekoulutuksen alueelliseen suunnitelmaan 

liittyisi koulutuksen eriyttämissuunnitelma, jossa kuvataideoppilaitos pyrkisi suuntautumaan 

johonkin alueensa erityistehtävään ja loisi siten oman identiteettinsä. Komitean esityksestä heijastuu 

sen pyrkimys keskittää kuvataidekoulutus suhteellisen harvoihin, mutta alueellisesti 

hajasijoitettuihin yksiköihin, jotka yhdessä tarjoaisivat valtakunnallisesti monipuolisen 

kuvataidekoulutuksesta vastaavan järjestelmän.  
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Kuvataiteen koulutus- ja museotoimikunnan mietinnössä otetaan kantaa kuvataidekoulutukseen 

ammattien järjestelmässä (1973: 119). Siinä todetaan, että Vuoden 1971 koulutuskomitea (1973: 

52) on ammatilliseen koulutukseen ehdottanut ammattialakohtaista sektorijakoa. Kuvataiteen 

koulutus- ja museotoimikunnan mietinnössä kuvataideala arvioidaan kuitenkin liian pieneksi yksin 

muodostamaan omaa sektoria ammattialojen sektorijaossa. Sen mielestä visuaalis-esineelliset taiteet 

muodostaisivat koulutuksellisesti sopivan yksikön, jolla olisi myös luonnollinen kytkentä 

työelämän tehtäviin. Näiden visuaalis-esineellisten taiteiden yhteyteen kuuluisivat kuvataiteen 

lisäksi ainakin taideteolliset ammatit ja mahdollisesti arkkitehtuuri. Mietinnössä kuvataideala 

haluttiinkin nähdä laajentuneena sen perinteisen "varsinaisen kuvataidealan" ulkopuolelle ja osin 

siihen perustuen kuvataiteen ja taideteollisten alojen ammatit koettiin ponnistavan samoista 

perusteista. 

 

Kuvataiteen keskiasteen koulutustyöryhmän muistio 1985:29. Opetusministeriö asetti 27.9.1985 

työryhmän, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kuvataiteen keskiasteen ammatillisen koulutuksen 

järjestämisestä ammattikasvatushallituksen alaisuudessa.. Työryhmä jätti opetusministeriölle 

valmistelemansa esityksen kuvataiteen koulutuksen järjestämisperiaatteista ja liittämisestä 

keskiasteen koulutukseen. Lisäksi työryhmä esitti hahmotelman visuaalisten taiteiden 

koulutusalasta ja ehdotuksen lasten ja nuorten kuvaamataiteen koulujen lakivalmistelusta sekä 

ehdotuksen kuvaamataidon opettajien koulutuksen suuntaamisesta varhaiskasvatukseen ja 

ammatilliseen opetukseen.  

 

Koulutusryhmä tuo esiin muistiossaan esityksiä aikaisemmista kuvataiteen koulutusjärjestelyistä: 

 
Kuvataiteen koulutus- ja museotoimikunnan ehdotuksen jälkeisiä kuvataiteen koulutukseen liittyviä 

kannanottoja ovat olleet Valtion kuvataidetoimikunnan painopisteohjelma 1975 - 76, jossa todetaan 

mm., että valtakunnallisen kokonaissuunnitelman puuttuessa kuvataidekoulutus on vuosien mittaan 

kulkeutunut hallitsemattomaan tilanteeseen. Nykyiset koulutusohjelmat sisältävät päällekkäisyyttä ja 

aiheuttavat opiskelijoiden turhautumista ja valtion riittämättömän tuen sattumanvaraista jakamista. 

Taidekoulutus tulisi porrastaa opistotasoisesta peruskoulutuksesta korkeakouluun asti. Peruskoulutus 

voisi olla yhteistä yleisammatillista koulutusta myös muille visuaalisille aloille valmistuville. Lisäksi se 

olisi jaettava tasaisesti maan eri osiin. 

 

Keskiasteen koulunuudistuksen suunnittelun aikana opetusministeriö määräsi käsi- ja 

taideteollisuusalan opetussuunnitelmatoimikuntaan kaksi kuvataiteen edustajaa ja antoi 

opetussuunnitelmatoimikunnalle tehtäväksi laatia kuvataiteilijan koulutusammatin opetussuunnitelman. 

Toimikunta esitti ammatillisen kuvataiteen koulutuksen sijoittamista kaavailtuun käsi- ja 
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taideteollisuusalan peruslinjan kuvallisen viestinnän pääopintosuuntaan 

kuvataiteilijakoulutusammattina. 

 

Opetusministeriön 24.5.1979 asettama työryhmä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus kuvataiteen 

ammatillisen koulutuksen niveltämisestä keskiasteen ammatilliseen koulutusjärjestelmään, teki 

ehdotuksen jossa kuvataiteen ammatillinen koulutus liitetään käsi- ja taideteollisuusalan koulutukseen. 

Työryhmä ehdotti, että koulutus muodostetaan hierarkkisesti niin, että peruslinja muodostaisi 

pohjakoulutuksen taideteollisen alan ja kuvataiteen korkea-asteen opinnoille. Niin ikään peruslinjan 

oppilaitosten opettajien valmistus perustuisi tähän koulutukseen. Työryhmän esitys ei toteutunut.” 

 

Koulutustyöryhmä ehdotti, että ammattikasvatushallituksen alaisuuteen siirretään ensi vaiheessa 

Lahden taideinstituutti, Kankaanpään taidekoulu, Turun piirustuskoulu ja Svenska konstskolan i 

Nykarleby. Koulutusryhmä ehdotti lisäksi aluepoliittisiin seikkoihin vedoten kuvataidekoulutuksen 

aloittamista Joensuussa ja Pohjois-Suomessa joko Oulussa tai Torniossa. Joensuuhun ja Tornioon 

perustettiinkin ammattikasvatushallituksen alaisuudessa toimineet taidekoulut. Joensuun 

taidekoulun kuvataiteen opiskelupaikat ovat nykyisin siirretty Imatralle Saimaan 

ammattikorkeakouluun ja Torniossa toimii lähinnä mediataiteeseen keskittynyt kuvataiteen yksikkö 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun yhteydessä. Rovaniemen käsi- ja taideteollinen oppilaitos 

liitettiin osaksi Lapin yliopistoa ja keskeiseksi osaksi sinne muodostunutta taiteiden tiedekuntaa.  

 

Ammattikasvatushallituksen alaisille oppilaitoksille laadittaisiin valtakunnallinen opistotasoinen 

kuvataiteilijan opetussuunnitelma perustettavan opetussuunnitelmatyöryhmän toimesta. Koti-, käsi- 

ja taideteollisuuden opetussuunnitelmatoimikunnan mietinnössä oli jo tehty esitys kuvataiteilijan 

opetussuunnitelmasta, ja sitä koulutustyöryhmä pitikin hyvänä lähtökohtana käynnistyvälle 

opetussuunnitelmatyölle. Muodostuvissa keskiasteen kuvataideoppilaitoksissa opettajan 

kelpoisuuden tehtäväänsä tulisi perustua muuhun keskiasteen ammatillisen opettajakoulutuksen 

periaatteisiin. Vakinaisten opettajien pätevyysvaatimusten tulisi olla yhdenmukaisia, mikä 

edellyttää kuvataiteilijan ammattitutkintoa ja opettajakoulutusta. Siirtymävaiheessa turvattaisiin 

kuitenkin poikkeusjärjestelyt ko. oppilaitosten osalta. 

 

Opetussuunnitelmatyöryhmän ehdotus. Opetussuunnitelmatyöryhmän ehdotuksen pohjalta 

Ammattikasvatushallitus hyväksyi käyttöönotettavaksi Kuvataiteilijan erillisen opintolinjan 

opetussuunnitelman perusteet peruskoulu- ja ylioppilaspohjaista koulutusta varten 1.8.1989 alkaen. 

Opetussuunnitelman perusteiden esipuheessa todetaan mm.:  
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Viestintätekniikan ja tietotekniikan nopea kehitys on synnyttänyt uusia 

taiteellisen työn välineitä ja jakelukanavia. Kuvataidekoulutuksella on yhteyksiä 

myös muihin soveltaviin taiteisiin, kuten käsi- ja taideteollisuuteen. 

Ammatillisen koulutuksen järjestelyillä voidaan organisoida kyseisten alojen 

ammattilaisille yhteisiä oppikokonaisuuksia sekä kehittää yhteisiä malleja 

toimintaympäristöstä. 

 

Kuvataiteilijan erillinen opintolinja organisoitiin käsi- ja taideteollisuus opetuksen toimiston 

alaisuuteen ja kyseisellä toimistolla nähtiinkin olevan ilmeiset edellytykset koulutuksen 

järjestelyihin, jotka ottavat huomioon kuvataiteen koulutuksen ja soveltavan taiteen koulutuksen 

osittaisesta yhdistämisestä koituvat edut. Käyttöönotetussa opetussuunnitelmassa sisältyi 

lukusuunnitelmaan monia uusia oppimääriä mutta samalla myös opiskeluaika lyheni suurimmalla 

osalla neljästä vuodesta kolmeen ja puoleen vuoteen.  

 

Lukusuunnitelma oli laadittu ylioppilaspohjaisen koulutuksen osalta kolme- ja puolivuotiseksi ja 

peruskoulupohjaisena nelivuotiseksi. Koulutukseen hakeutui enenevässä määrin ylioppilaita, ja 

esimerkiksi vuonna 1989 Lahden taideinstituutissa opintonsa aloittaneista 11 opiskelijasta vain 

kolme oli peruskoulupohjaisia. Uusien oppimäärien lisääntynyt lukumäärä ja koulutusajan 

lyheneminen aiheuttikin Lahden taideinstituutissa voimakasta arvostelua. Suurimpana huolena oli 

suuntautumisalojen oppimäärien väheneminen ja siitä johtuva pelko pääaineopintojen 

riittämättömyydestä ammattiin valmistumisen kannalta. Lahden taideinstituutin johtokunta käsitteli 

syntynyttä ongelmaa kokouksessaan (17.11.1987) ja päätti opetushallituksen ohjeista huolimatta, 

että Taideinstituutissa opiskeluaika on edelleen kaikilla neljä vuotta. Vastaavaa järjestelyä ei 

toteutettu muissa ammattikasvatushallituksen alaisissa kuvataidealan oppilaitoksissa. 

 

Ammattikorkeakoulujärjestelmä luotiin korvaamaan järjestelmä, joka muodostui ammatillisen 

opistoasteen koulutuksesta ja jonka opetussuunnitelmat laadittiin keskushallinnon toimesta 

koulutusalakohtaisiksi ja valtakunnallisesti noudatettaviksi. Ammattikorkeakoulu-uudistuksen 

myötä koulutuksen suunnittelun oikeus ja vastuu siirrettiin keskushallinnosta alueelliselle tasolle 

ammattikorkeakoulujen tehtäväksi.  Ammattikorkeakoulujen syntyyn vaikuttivat lukuisat 

yhteiskunnan ja elinkeinoelämän muutoksesta ammatilliselle koulutukselle johdetut tarpeet ja 

vaatimukset. Uuden koulutusreformin avulla haluttiin nostaa ammatillisen koulutuksen tasoa ja 

nykyaikaistaa vallitsevaa tiedonkäsitystä. Muuttuvasta elinkeinoelämästä johdettiin koulutukselle 

uusia haasteita uudentyyppisten ammattitaitovaatimusten muodossa. Ammattikorkeakouluilta 

odotettiin joustavia yksilöllisiä opetusohjelmia ja monipuolisia opetuksen tarjontamuotoja. 
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Ammattikorkeakoulun oli luotava oma opetussuunnitelmansa ja pedagogiset käytänteet. 

Taideinstituutin haasteeksi siinä työssä muodostui opetussuunnitelman systematisoiminen ja 

kirjaaminen. Taideinstituutissa vallinnut pedagoginen orientaatio oli jo luonut edellytyksiä toteuttaa 

curriculum-tyyppistä opetussuunnitelmaa jonka tyyppistä opetussuunnitelmaa myös 

ammattikorkeakoululle oltiin kehittämässä. Myös alan koulutus oli perinteisesti 

ammattikorkeakoulujen pedagogiikan tavoitetasoa vastaavasti työelämälähtöistä erityisesti 

taiteilijaopettajiensa kautta. Lahden taideinstituutin koulutuksen siirtymistä keskiasteelta osaksi 

ammattikorkeakoulujärjestelmää kannattivat sekä Taideinstituutin opettajat, että johtokunta. 

Ymmärrettiin, että näin turvattiin koulutuksen rahoituksen jatkuvuus ja myös koulutuksen statuksen 

nousu korkeakouluksi. Keskustelua ei käyty siitä, onko taidekoulutuksen paikka osana 

ammattikorkeakoulujärjestelmää, yliopistoja, vai jossain muualla. Nykyisin ammattiin valmistuvista 

kuvataiteilijoista noin 80% tulee ammattikorkeakoulujen piiristä. 

 

Kuvataiteilijoiden toimeentulo on jatkuva taide- ja taiteilijapoliittinen haaste. Kuvataiteen 

opiskeluun hakeutuvien määrä on viime vuosikymmenten aikana räjähdysmäisesti lisääntynyt. 

(Liite 2) Myös ammatissa toimivien taiteilijoiden lukumäärä on noussut ammattijärjestöjen 

jäsenmäärä huomioiden erityisen paljon viimeisten viidentoista vuoden aikana.  

 

Vuonna 1984 kuvataiteilijajärjestöihin kuului 723 jäsentä, kun vuonna 2000 järjestöihin kuului jo 

1806 jäsentä (Rensujeff 2003, 36). Kuvataiteilijoiden lukumäärää laskettaessa on huomioitu vain 

Suomen taiteilijaseuran ammattiliittoihin, Taidemaalariliittoon, Kuvanveistäjäliittoon, Suomen 

taidegraafikkojen liittoon, Muu – taide ry:n ja Valokuvataiteilijoiden liittoon kuuluvat henkilöt. 

Liitteen kolme avulla kuvaan eräiden kuvataiteen ammattijärjestöjen jäsenmäärän kasvua 

tutkimusjaksoni ajalta.   

 

Jäsenkriteereistä tai sopivan taiteilijaliiton puutteesta johtuen esim. nuorimmat ja osa perinteisten 

ammattialojen ulkopuolella työskentelevistä taiteilijoista eivät ole laskelmissa mukana. 

Kuvataiteilijoiden määrää laskettaessa onkin huomioitava mitä kriteeriä on käytetty laskennan 

perusteena (Rensujeff 2003, 13 - 14). Esimerkiksi Karttunen (1988, 15) esittelee useita 

vaihtoehtoisia ja eri yhteyksissä kuvataiteilijoiden määrää arvioitaessa käytettyjä laskentamalleja. 

Ammattiliittojen jäsenmäärään perustuvan laskentatavan lisäksi sen perusteina voivat olla mm. 

kuvataiteen ammatillisen koulutuksen saaneet henkilöt, henkilöt jotka hankkivat pääosan 

elannostaan taiteen harjoittamisesta, jotka mainitaan valtakunnallisessa taiteilijamatrikkelissa tai–
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rekisterissä, jotka ilmoittivat taiteilijan ammatikseen verotuksessa, väestörekisterissä, puhelin- tai 

muussa vastaavassa luettelossa tai joiden työt saavuttavat tietyn taiteellisen tason. 

 

Keskustelua koulutuksen aloituspaikkojen vähentämisestä on vaadittu, mutta toisaalta on uskottu 

”pyramiditeoriaan”. Sen mukaan laaja pohja mahdollistaa korkean huipun. Kuvataidekoulutus 

joutuu koulutuksessaan ottamaan kantaa kuvataiteilijoiden työllistymiseen. Kysymys on sille 

erityisen ajankohtainen nyt, aikana jolloin talouden vetovastuuseen houkutellaan luovan talouden, 

luovan yrittäjyyden ja kulttuuriteollisuuden käsitteillä. 

 

6.3.1 Taiteilijaopettaja osana muutosta 
 

1970-luvulle siirryttäessä taidekoulujen opettajien pätevyyttä ei lakisääteisesti säädelty 

kelpoisuusehdoin. Taidekoulun kannalta sopivat opettajat yleensä kutsuttiin opetustehtäviin. 

Julkista hakumenettelyä käytettäessä sopiva ja pätevä opettaja löytyi taidemaailman 

asiantuntijoista koostuvan koulutusorganisaation suosituksesta. 70-luvun puoluepoliittinen ilmapiiri 

ja taiteilijajärjestöjen politisoituminen saattoivat osaltaan vaikuttaa valintoihin.  

 

Lahdessa koulun johtajan ja lehtorin valinnasta päätti lopullisesti asiantuntijoiden valmistelutyön 

pohjalta kaupunginhallitus ja tuntiopettajat valitsi koulun johtokunta. Asiakirjojen merkinnöistä tai 

muista kirjallisista lähteistä en ole löytänyt viitteitä koulun henkilöstön valintaan liittyvistä 

poliittisista kiistoista tai painotuksista. Lahden taidekoulussa taidemaailman politisoituminen näkyi 

sitä selvemmin oppilaskunnan toiminnassa ja yksittäisten opiskelijoiden teoksissa. 

 

Koulun opetusohjelma ja opetusmetodit edustivat vielä silloin kuvataiteen opetuksen akateemista 

traditiota. Siinä lähinnä taiteilija opettajista koostuvat asiantuntijat tarjosivat omasta taiteen 

tekemisestään ja asiantuntemuksestaan käsin osaamistaan opiskelijoiden käyttöön. Pedagogiikka 

johdettiin perinteestä, rutinoituneesti, mestari-oppipoika pedagogista mallia noudattaen. Tätä mallia 

vahvisti erityisesti 60-luvun lopulla muodostuneet voimakkaat, mutta suhteellisen harvat 

koulukunnat. Näiden koulukuntien keskeiset henkilöt toimivat myös opetustehtävissä ja vaikuttivat 

opetuksen sisältöihin kirjoittamattomien opetussuunnitelmien muodostajina, ”kävelevinä 

opetussuunnitelmina”. Kyseisten opettajien motivaatio, innostus ja vahva ammatillinen osaaminen, 

sekä näistä muodostunut karisma innostivat myös opiskelijaa. Suomen taideakatemian koulusta 

kerrotaan opettajan vaikutuksen opiskelijan tyylisuunnan valintaan vielä -60 ja -70 -lukujen 

taitteessa olleen huomattavaa.  Taideinstituutin rehtorina toiminut Arto Pennanen mm. kertoi 
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opettajastaan Göran Augustsonista oman koulukuntansa muodostajana: ”Meitä oli siellä monta 

pikku Jörskiä”.   

 

1970- luvun alussa perustetussa Lahden koulussakin rehtoreina ja opettajina oli useita aikansa 

keskeisiä taiteilijoita, mutta opettajan esikuva ei enää vaikuttanut paljonkaan opiskelijan tyylin 

valintaan. Ilmeisesti kollektiivinen taidemaailmasta johdettu taideformaatti alkoi enemmän ohjata 

mieltymyksiä. Kenties oma vaikutuksensa oli myös aloittavan koulun syntymisellä aivan 

uudenlaiseen konseptiin taideteollisen koulutuksen yhteyteen. Tuohon aikaan Taideteollisessa 

oppilaitoksessa Helsingissä koulutuksensa saaneista ja kuvataiteilijoina toimineista henkilöistä oli 

tullut merkittäviä poliittisesti vaikuttavia taiteilijoita. Taidemaailman politisoitumisen myötä 

konventioiden kyseenalaistaminen tuli osaksi myös toimintaansa aloittelevan Lahden 

taideoppilaitoksen arkea. Perinteestä ammentavalle koulutukselle vaadittiin demokraattisempia 

toimintamalleja. Opettajien ja yleensä vanhemman sukupolven taide ei tuntunut ajankohtaiselta ja 

jouti siirtymään syrjään. Silloinkin uuden ja vanhan välinen kamppailu, rinnakkainen ja 

simultaaninenkin läsnäolo lopulta vahvisti ja voimaannutti uuden taiteilijasukupolven pyrkimyksiä. 

 

Taiteilijoiden kannalta hallitsevin osa menneitä aikoja on hänen vanhempiensa ja 

kouluttajiensa sukupolvi. Eräässä mielessä se edustaa läsnä olevaa historiaa, kaikkea mikä 

edeltää ”minua”, ja samalla taiteilijan suhde edelliseen sukupolveen ja vanhempiensa 

ihanteisiin on vieläkin traumaattisempi kuin muiden ihmisten. On sekä imponoivaa että 

kangistavaa romuttaa edellisen sukupolven problematiikkaa.(Ojanperä 1989, 301.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 9. Taiteenalakohtaisen funktionaalisen orientaation malli (Salokannel, 2003) 

Lehtorilta ja rehtorilta vaaditaan, että hän on suorittanut opetusalallaan korkeimman 
Suomessa saavutettavan tietopuolisen koulutuksen ja omaa kyseisellä alalla hyvän 
käytännöllisen kokemuksen tai on saavuttanut opetusalallaan yleistä tunnustusta. Muun 
henkilökunnan kelpoisuudet määrää johtokunta. ( Lahden taidekoulun johtosääntö 18.6.-79)

70-luku
Peruskoulut

Keskiasteen uudistus
Korkeakoulujen tutkinnonuudistus

Mestari / Oppipoika

Kävelevä opetussuunnitelma

asiantuntija organisaatio,
funktionaalinen
lähestymistapa

Traditio

Koulukunnat

Motivaatio
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Pedagogiikassa 70-luvulla ja pitkään sen jälkeenkin jatkunut akateemiseen traditioon pohjautuva, 

taiteenalakohtainen funktionaalinen lähestymistapa muuttui vähitellen kysyntälähtöisemmäksi 

prosessijohtoiseksi lähestymistavaksi (TyönTuuli-lehti 2002, 14). Taiteen monimuotoisuus: uusien, 

jatkuvasti muuttuvien ja perinteisten ilmaisumuotojen yhtaikainen esiintyminen lisäsivät 

taidemaailmasta johdettua koulutuskysyntää. Opiskelija taideyhteisön jäsenenä muuttui omine 

tarpeineen ylhäältä päin johdetun tiedon vastaanottajasta koulutustarjonnan kuluttajaksi, 

asiakkaaksi. Opiskelijalle laaditut henkilökohtaiset opetussuunnitelmat, pyrkimys 

koulutusorganisaation prosessijohtoisuuteen ja taiteen sisältöjen määrittely prosesseista käsin 

synnyttivät tarvetta uusiin pedagogisiin järjestelyihin. 

 

 

 
KUVIO 10. Kuvataiteen koulutuksen hallinnon uudistus, 1980- luku (Salokannel 2003) 

 

 

Pedagogisia opintoja opettajien pätevöittämiseksi järjestettiin Lahden taideoppilaitoksessa jo 70-

luvulla. Taidekoulun opettajilta niiden suorittamista ei kuitenkaan vaadittu, koska siihen aikaan 

kuvataidekoulutus ei kuulunut koulutuksesta säädettyjen lakien piiriin. Taidekoulun opettajien 

kelpoisuusehdot kirjattiin Lahden taidekoulun johtosääntöön 18.6.1979. Suoritettu opettajan 

koulutus osana opettajan kelpoisuutta esiintyy kuitenkin ensimmäisen kerran vasta 

kuvataideoppilaitoksista säädetyssä asetuksessa vuodelta 1989. Taideinstituutin vakituiset opettajat 

eivät asetuksesta huolimatta suorittaneet opettajan koulutusta lähinnä sopivan opettajan 

• Rehtorin ja opettajan viran ja toimen haltijalta vaaditaan sellainen terveys, joka ei ole esteenä 
tehtävässä toimimiselle.
- Saanut oppilaitoksen opetuskielellä koulusivistyksensä.
- Tuntiopettajalta vaaditaan, mikäli mahdollista, vastaava kielitaito kuin viran ja toimen haltijalta.

• Rehtori: 
- vähintään kolme vuotta päätoimisena opettajana.
- suorittanut ammattikasvatushallinnon tutkinnon.
- lehtorin pätevyys

• Lehtori:
- soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto 
- alalla saavutettu taiteellinen ansioituneisuus taikka vähintään kolmen vuoden     soveltuvat opinnot 

kotimaisessa tai ulkomaisessa taidekoulussa ja alalla saavutettu taiteellinen ansioituneisuus
• Opettajan virkaan tai toimeen vaaditaan lisäksi opetusministeriön hyväksymä opettajan koulutus. 

(asetus kuvataideoppilaitoksista 10.2.-89, L 487 / 87)

80 – luku

Keskiasteen uudistus: 
kuvataiteen koulutus lakisääteiseksi.
Useita uusia taidekouluja. 
Kuvataideakatemian valtiollistaminen.

Opetussuunnitelma ja opettajan kelpoisuus säädetty taidekentän ulkopuolelta
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koulutustarjonnan puuttumisen vuoksi. Opettajan koulutuksen puuttumisesta opettajaa rankaistiin 

kahden palkkaluokan palkan vähennyksellä. Vuonna 1995 säädetyssä asetuksessa 

ammattikorkeakouluopinnoista 35 opintoviikon mittainen opettajankoulutus on liitetty osaksi 

opettajan tehtäviä. Tulevaisuuden haasteeksi koettiinkin järjestää mielekäs, opettajia motivoiva ja 

koulutusalaa kehittävä pedagoginen koulutus kuvataiteen opetuksesta vastaaville henkilöille. 

 

 

 

KUVIO 11. Kuvataiteen koulutuksen hallinnon uudistus 1990- luku (Salokannel 2003) 

 

Taideinstituutin pedagogiseen järjestelmään on kuulunut mahdollisimman kevyt virkarakenne. 

Vakituisia opettajia on ollut vähän ja opetustuntiresurssia on säästetty vierailevien, taiteen kentältä 
kutsuttavien taiteilijaopettajien palkkaukseen. Järjestelmä on suosinut monipuolista opetustarjonnan 

järjestämistä ja sen kohdentamista ajankohtaisiin taidemuotoihin. Samalla opiskelijakeskeinen ja 

taidemaailmasta johdettu koulutustarjonta on monimuotoisuudessaan lisännyt tarvetta uusiin 

koulutuksen järjestelyihin, tutortoimintaan, mentorointiin ja opintojen ohjaukseen.  

 

Nykyisessä muodossaan kysyntälähtöinen prosessijohtoinen lähestymistapa Taideinstituutin 

pedagogisessa järjestelmässä perustuu asiakkaan kuvataidemaailmasta johdettujen 

koulutustarpeiden toteuttamiseen. Asiantuntijaopettajat toimivat kehitysagentteina 

vuorovaikutussuhteessa taidemaailmaan ja taidekoulutukseen. Verkottumisen ja 

90-luku
Ammattikorkeakoulukokeilu ja
vakinaiset ammattikorkeakoulut

Kuvataideakatemiasta
yliopisto

Lehorilta virkaan tai toimeen ammatillisissa aineissa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai opistoasteen tutkinto sekä 
kummassakin tapauksessa alalla saavutettu taiteellinen tai muu ammatillinen ansioituneisuus. (Asetus taide- ja viestintäkult-
tuurioppilaitoksista 8.3.1991 / 511 L 487 / 87)

Lehtoi: Soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai erittäin hyvä perehtyneisyys viran tai toimen tehtävään.
Yliopettaja: Soveltuva jatkotutkinto tai ylempi korkeakoulututkinto.
Kulttuurialalla yliopettajan tai lehtorin virkaan ammattikorkeakoulun päätöksellä säädettyjen vaatimusten sujasta tehtävän 
hoitamisen edellyttämät taiteelliset ansiot.
Opettajan tehtävät: Yliopettajan ja lehtorin tulee lisäksi kolmen vuoden kuluessa virkaan tai toimeen
nimittämisestä suorittaa vähintään 35 opintoviikon laajuinen opettajankoulutus, jollei hänellä sellaista 
ole virkaan tai toimeen nimitettäessä.
(Asetus ammattikorkeakouluopinnoista 3.3.1995/256)

valintataloHOPS

Postmoder
nit koulukunnat
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vuorovaikutteisuuden kautta he luovat mahdollisuuksia ja lisäresurssia kuvataidemaailmassa 

esiintyvistä monimuotoisista ilmiöistä kehittyvään koulutustarpeeseen. 

 

 

 

KUVIO 12. Kysyntälähtöinen prosessijohtoinen lähestymistapa (Salokannel, 2003) 

 

Tutkimus- ja kehitystyöllä edesautetaan prosessiohjauksen toteuttamista mm. osana tutkivan 

opettajan työtä ja kuvataiteilijapedagogiikan kehittämistä. Omaa koulutusalaansa, työyhteisöään ja 

omaa taiteenalaansa kehittävät asiantuntijaopettajat kasvattavat työyhteisönsä 

henkilöstövarallisuutta luomalla ja ylläpitämällä aihealueensa hallitsevien vierailevien 

taiteilijaopettajien verkostoa. Asiantuntijaopettajien tutorointityö tukee opiskelijassa 

kontekstuaalisen oppimisprosessin käynnistymistä. Kuvatunlaisen pedagogisen mallin kannalta 

tärkeää olisi, että työyhteisön jäseniä voitaisiin autettaa oppivan organisaation toimintamallin 

mukaisesti mentoroinnin kautta oman osaamisalueensa hyödyntämiseen työyhteisön parhaaksi. 

 

Pätevän ja sopivan taiteilija opettajan määrittely on eri aikoina vaihdellut. Pätevällä tarkoitetaan 

yleisimmin määrätyt kelpoisuusehdot täyttävää opettajaa. Kelpoisuusehtojen määrittely on 

tapahtunut taidemaailman asiantuntemuksen tai taidemaailman asiantuntemuksen ja perinteisesti 

taidemaailmaan kuulumattoman viranomaistahon kautta. Taidekoulujen siirtyessä täysmääräisen 

valtionavun piiriin ammattikasvatushallitus vaikutti viranomaistahona opettajien kelpoisuusehtojen 

Taidealan
monimuotoisuus

Valintatalo

Vuorovaikutteisuuden vaatimus
verkottuminen

Monialaiset 
ammattikorkeakoulut

Sisäinen autonomia

Opiskelija asiakas

Pedagogisesti
pätevä ja taiteellisesti

pätevä

Tutkimus- ja
kehitystyö

Aihealueen hallinta
funktionaalinen lähestymistapa

vierailevat opettajat

Prosessiohjaus

Prosessiorganisaato
Tarve

OPM:n tulosohjaus

Kysyntälähtöinen prosessijohtoinen lähestymistapa

Oman taiteenalansa
toimija ja
kehittäjä

Opintojen kautta
oman työyhteisönsä

kehittäjä

Oman koulutusalansa
kehittäjä

Asiantuntija
opettaja
tutorit

mentorit
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määrittelyyn, siirsi päätösvaltaa taidemaailman ulkopuolelle ja liittyi samalla vaikutusvallallaan 

osaksi taidejärjestelmää.   

 

Sopivuus on määriteltävissä ammattialan alakohtaisista koulutustarpeista käsin. Sopivuudella 

voidaan joissain tapauksissa tarkoittaa tiettyjen ulkokohtaisten syiden, kuten rehtorin kaveri, 

tyttöystävä, ei liian hyvä – jotta siitä olisi haittaa, väärä puolue tms. määrittelemää 

sopivuutta.(Salokannel, 2003.) 

 

Kohti avointa tilaa. Nykyisin hallinnolliset, erityisesti ammattikorkeakoulupedagogiikkaa ohjaavat 

ratkaisut, eivät välttämättä näe taiteen itseisarvoista merkitystä, vaan tunnistavat ainoastaan sen 

välineellisen arvon. Opetusministeriön määrällisiä mittareita hyödyntävä tulostavoiteasetanta, ja 

mahdollisesti lisääntyvä omarahoitusosuuden kasvu voivat muodostua ongelmiksi vapaan taiteen 

koulutukselle, koulutuksen rahoitukselle ja opetussuunnitelmatyölle.  

 

Hyötyvapaa taide, johon tutkielmassani olen aiemmin viitannut, edustaa taiteen itseisarvoa, taidetta 

taiteen vuoksi.  Taiteen mahdollisen merkityksen voikin nähdä sen välinearvona ja itseisarvona ( 

Kurkela 1994, 28). Kurkela toteaa lisäksi, että musiikki on elämänvoiman ilmentymä. Se on tapa 

olla olemassa, se on inhimillisen elämän ilmenemismuoto (Kurkela 1994, 57). Kurkelan toteama on 

helppo liittää myös kuvataidetta koskevaksi.  

 

Artikkelissaan “Taide on avoin tila” Juha Varto kysyy:  

Missä on taiteen hyöty ja kuinka pitkälle tämän hyödyn voi nykyisin ajatella olevan 

taiteelle itselleenkin hyödyllistä? Taiteella on monia tehtäviä, joita ei voi kutistaa 

luovuuteen, rahaan tai hyödyn-käsitteeseen. Hän jatkaakin: “taide on hyödyllistä, 

mutta millä mittareilla? Aikamme tapa mitata kaikkea yhdellä ja samalla vaihtoarvon 

mittarilla, rahalla, on ollut tuhoisaa monella elämän alueella. Vaihtoarvohan 

tarkoittaa, että mitattavan pitäisi olla vaihdettavissa johonkin muuhun. Kuitenkin 

varsin suuri osa ihmisen elämismaailmaa koostuu asioista, joita ei voi vaihtaa 

mihinkään muuhun, koska niillä on arvonsa juuri siinä, minä ne elämässä ovat. Nämä 

asiat ovat itsenään tärkeitä ja arvokkaita.  

Taiteen ja taidekoulutuksen arvon ja merkityksen tunnistamiseksi olisikin korostettava sen 

itseisarvoisuuden merkitystä. Merkitystä, joka sulkee sisäänsä sen välinearvon, jos on sulkeakseen. 
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Hyvän esimerkin tästä antaa Jyrki Siukonen (2002) kirjassaan Tutkiva taiteilija. Hän siteeraa siinä 

filosofi Henri Bergsonia:  

Maalari on kankaansa edessä, värit ovat paletilla, malli on paikoillaan. Me näemme 

tämän kaiken ja tunnemme myöskin maalarin tyylin: näemmekö etukäteen sen, mitä 

kankaalle tulee ilmestymään? Meillä on hallussamme ongelman osaset; me 

tiedämme, abstraktina tuntemuksena, miten se ratkaistaan, sillä muotokuva 

muistuttaa varmasti mallia ja varmasti myös taiteilijaa. Mutta konkreettinen ratkaisu 

tuo mukanaan ennennäkemättömän ei-minkään, joka on taideteoksessa kaikki. Ja se 

on tämä ei mikään, joka vaatii aikaa.  

Esimerkki kertoo ainakin vaihtoarvosta, mutta se kertoo myös taiteellisen prosessin 

itseisarvoisuudesta. Muotokuvalla taideteoksena on välinearvo jonka vaihtoarvo on helppo 

ymmärtää mutta sen konkreettinen toteutus tuo siihen sen ennennäkemättömän, joka vasta tekee 

taideteoksesta taideteoksen. Orientaatiokuva  (Anttila 1992) teokseen muodostuu mallista, mallin 

näköisyydestä ja siitä mitä malli edustaa, mutta lopullisessa teoksessa asiat näyttäytyvät 

ennakoimattomalla tavalla. Se ei-mikään vaatii aikaa ollen siksi niin vaikea sovittaa rationaalisiin 

järjestelmiin. Taiteen tekeminen, kuten merkittävältä osalta sen koulutuskin toteutuvat parhaiten 

tilassa, jota ei ole tiukasti sidottu aikaan tai paikkaan tai järjestelmiin, järjestelmiin jotka suosivat 

ensisijaisesti produktiivista tuotteistamista. Haaste taiteen tulevaisuuden opetussuunnitelmille 

olisikin tehdä mahdolliseksi avoin tila taiteen koulutukselle ja tekemiselle. Tila, jossa taiteen hyöty 

on hyödyllistä taiteelle itselleenkin. Tila, joka ei synny itseisarvoisesta opintopisteiden keräämisestä 

eikä sirpaleisista, luovia prosesseja pirstovista opetussuunnitelmarakenteista. Taiteeseen sisältyy 

aina tiettyä haurautta ja riskinottoa, se on luonteeltaan uuteen ja tuntemattomaan kurkottavaa ja sillä 

on myös epäonnistumisen oikeus (Salokannel 2006). 

Edellä mainittujen taiteellisen toiminnan erityispiirteiden toteutuminen edellyttää koulutusta 

antavilta oppilaitoksilta kykyä ja mahdollisuuksia luoda taiteen oppimisille ja taiteelliselle 

toiminnalla sen vaatima oma erityinen oppimisympäristönsä. Kuvataidekoulutuksen 

oppimisympäristöä luonnosteltiin ryhmätyönä Lahden ammattikorkeakoulun taideinstituutin 

järjestämässä Kuvataiteen pedagogiikan kehittäminen-seminaarissa Aulangolla 11.12.09. (Selvitys 

taideopetuksen erityisyydestä 2009) Samalla pohdittiin myös minkälaisia erityisehtoja taiteen 

opetus asettaa oppimisympäristölle. Päädyttiin kuuteen pääkohtaan. 
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1) Taiteellisella prosessilla on ajallinen omaehtoisuutensa.  Se ei mene aina yksiin 

hallinnollisesti jaettujen opintoperiodien kanssa. Oman taiteellisen oppimisen ja 

kehittymisen kannalta on tärkeää, että taiteellisille prosesseille annetaan niiden tarvitsema 

aika. 

2) Etäännyttäminen on toimiva pedagoginen työkalu. Työskentely kouluympäristön 

ulkopuolella edistää kokemuksellista ja kokonaisvaltaista oppimista sekä saa oppijan 

näkemään itsensä uusista näkökulmista. Tämä auttaa selkiinnyttämään omia tavoitteitaan ja 

päämääriään.  

3) Taideopetuksessa ja taiteen oppimisessa tulee olla mahdollisuus elastisuuteen. 

Taiteellinen prosessi voi olla ennalta arvaamaton ja ulkokohtaiset rajoitukset voivat haitata 

oppimista. Oppijan kannalta on tärkeää, että opetussuunnitelmassa on väljyyttä, joka 

mahdollistaa myös yksilöllisemmän työskentelyn. 

4) Taidekoulujen opetusryhmät ovat heterogeenisiä ja muodostuvat erilaisista oppijoista. 

Tällaisissa ryhmissä kontekstuaalinen oppiminen ja ryhmädynamiikka nousevat keskeisiksi 

asioiksi. Näiden hallinta on myös taiteilijaopettajalle tärkeää saavuttaakseen omat 

opetukselliset tavoitteensa.  

5) Taideopetuksen vuorovaikutuksessa on oma erityisyytensä. Oppijoiden ja opettajien 

erilaisten mielen maailmojen kohtaamiset tulisi olla hallittuja ja tasapainoisia, jotta 

oppijalla olisi mahdollisuus kehittää omaa taiteellista ilmaisuaan ja edetä opinnoissaan. 

6) Selkeät yhteiset säännöt kaikille luovat turvallisuutta ja ehkäisevät opetuksesta 

syrjäytymistä. Kun kaikki ovat tietoisia kurssin edellytyksistä ja tavoitteista, turhia 

väärinkäsityksiä ei synny. Tämä koskee niin ”yli”- kuin ”aliopiskelua” tai ”suorittamista”.  

Kiinnostavaa olisi tietää, miten kuvataiteilijaksi opiskeltaisiin Suomessa jos taidekoulutus olisi 

aikoinaan jätetty opetusministeriön kouluosaston sijasta taideosastolle. Olisi valaisevaa tutkia niitä 

tekijöitä, jotka olivat silloin tehdyn ratkaisun taustalla. Olisi myös mielenkiintoista luoda 

opetussuunnitelman malli, joka määriteltäisiin yksinomaan taidepoliittisesta näkökulmasta. Taide 

heijastaa aikaansa. Vallitseva koulutuspolitiikka heijastaa myös aikaansa, mutta miten sen 

kuvataidekoulutusta normittavat yleiset koulutuspoliittiset tavoitteet ja rakenteet palvelevat 

kuvataiteen kehitystä. Jos taide heijastaa aikaansa, niin eikö silloin myös taidekoulutuksen tulisi olla 

aikansa peili? 
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7 Pohdinta ja johtopäätökset 
 

Tutkimuskysymyksissäni kysyin, miten opetussuunnitelmat ovat muuttuneet Lahden 

taideinstituutissa. Lisäksi kysymyksilläni hain vastauksia taidemaailman ja koulutuspolitiikan 

vaikutuksesta kuvataidekoulutuksen järjestelyihin ja miten kuvataidekoulutus oli myötäillyt 

yhteiskunnan kehitystä.  

 

Seurasin Taideinstituutin tapahtumia kolmena toimintajaksona opetussuunnitelmien näkökulmasta. 

Näiden kolmen toimintajakson tapahtumiin olen hakenut rinnastettavuutta ja selitystä tekijöistä, 

jotka samanaikaisesti vaikuttavat taidemaailmassa, kulttuuripolitiikassa ja koulutuspolitiikassa. 

Kolme toimintajaksoa Lahden taideinstituutin vaiheissa ajoittuvat Lahden taideinstituutin ja 

Muotoiluinstituutin (Lahden taideoppilaitokset) yhteiseen aikaan, Lahden taideinstituutin 

itsenäiseen aikaan Lahden kaupungin omistamana oppilaitoksena ja Lahden ammattikorkeakoulu-

aikaan. 

 

Taidemaailma- käsitteen avaamisessa käytin George Dickien ja Arthur Danton taiteen 

instituutioteorioita (ks. mm.Dickie, 1981)  ja niihin pohjaavaa suomalaista taiteen tutkimusta.(ks. 

mm.Honkanen 1986, Lepistö 1991) Kuvataidekoulutusta tuntui tarkoituksenmukaiselta tarkastella 

osana taidemaailmaksi muodostuvaa instituutioiden kenttää. Olihan taidekoulutuksen 

taidemaailmaan sitoutumiseen perinteisesti vaikuttanut taidekoulutuksen mestari-oppipoika 

pedagogiikka ja taidemaailmassa toimivan taiteilija-opettajan vaikutus. Tietoisuus tämän ”mestarin” 

vaikutuksesta opetuksen tapaan ja sisältöihin tulikin selkeästi esiin tutkimukseni eri vaiheissa. 

Esimerkiksi 1960-luvulla Suomen taideakatemian koulussa ei sen vuosikertomuksissa 

opetussuunnitelmia esitetty kirjallisessa muodossa. Opettaja oli itse kävelevä opetussuunnitelma, 

jonka opetussisällöt määrittyivät hänen kokemuspiiristään käsin. Jatkuvasti liikkeessä ja 

muutoksessa olevan taidemaailman suora vaikutus opiskelijoihin ja opettajiin on vaikuttanut ja 

vaikuttaa edelleen opetuksen sisältöjen kriittiseen tarkasteluun ja muutostarpeeseen. Taidemaailman 

kritiikki instituutioteoriaa kohtaan alkoi näkyä tutkimuksen loppujaksolla taidekentän laajenemisen 

muodossa. Tutkimukseni päättyikin aikaan, jossa perinteisen taidekentän ulkopuolelta kohdistui yhä 

enenevässä määrin haasteita taiteen sisällön tuottamista kohtaan. Aikaan, jolloin kuvataiteilijan 

koulutus oli siirtynyt osaksi tulostavoiteasetannaltaan, opetussuunnitelmiltaan ja pedagogiikaltaan 

laajempaa järjestelmää.  
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1960-luvun lopussa ja 1970-luvulla tapahtunut suuri rakenteellinen murros yhteiskunnassa aiheutti 

muutoksia koulutuspolitiikassa. Murros heijastui myös kulttuuri- ja taiteilijapolitiikkaan. Juuri tähän 

ajankohtaan, vuoteen 1971, osui Lahden taideoppilaitoksen perustaminen. Toinen suuri 

yhteiskunnallinen ja koulutuspoliittinen murros ajoittui 1980-luvun jälkipuoliskolle ja 90-luvulle. 

Kuvataidekoulutuksen osalta se näkyi kuvataiteen korkeimman opetuksen järjestelyissä sekä osana 

uutta rakentuvaa ammattikorkeakoulujärjestelmää. Kyseisen yhteiskunnallisen ja koulutuspoliittisen 

laajan syklin kaksi murroskohtaa muodostivatkin kiinnostavan sekä luontevan kehyksen aiheeni 

rajaamiselle. Kaksi kuvataidekoulutuksessa keskeisesti vaikuttanutta ideaalia olivat selkeästi esillä 

koko tarkastelemani jakson ajan: vapaan taiteen traditioon pohjautuva, hyötynäkökannoista vapaa 

taideakatemiatraditio ja moderniin hyötyajatteluun pohjaava soveltavan taiteen perusteita 

hyödyntävä näkemys. Kaksi yhteiskunnallista murrosta, kaksi kuvataidekoulutuksessa esiintyvää 

ideaalia ja kuvataiteessa tapahtuneet muutokset muodostuvat taustaoletuksiksi opetussuunnitelmien 

muutoksiin vaikuttaneista tekijöistä. Sanotaanhan, että taide heijastaa aikaansa. Perustellusti on 

myös väitetty, että koulutus heijastaa aikaansa (Lehtisalo & Raivola 1986, 38). 

 

Lahden taideinstituutti perustettiin 1971 osaksi Lahden taideoppilaitokseen kuuluvaa kokonaisuutta. 

Vapaan taiteen opiskelun lisäksi perustetussa oppilaitoksessa oli mahdollista opiskella 

valokuvausta, teollista pukusuunnittelua ja graafista suunnittelua. Perustamisvuoden jälkeisenä 

vuotena kokonaisuuteen liittyi vielä kultasepänalan koulutus. 

 

Taideoppilaitosta suunnitelleen toimikunnan kokouspöytäkirjasta voi lukea, että yksinomaan 

kuvataiteen koulutukseen keskittyvä oppilaitos olisi liian pieni ja kapea-alainen. Kuvataiteen 

koulutus tulisikin sitoa osaksi siitä ja taideteollisesta koulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta. 

(LtSkP. 1970) Sen seurauksena perustetun oppilaitoksen opetusohjelmassa oli teoreettisia ja 

yleissivistäviä oppiaineita melko runsaasti ja taidekoulun oppilaat saivat yhteistä opetusta 

taideteollisessa koulutuksessa olevien oppilaiden kanssa. Oppilaitoksen opetusohjelma noudatteli 

kuvataiteen koulutus- ja museotoimikunnan mietinnössä esittämää kantaa, jossa kuvataideala 

haluttiin nähdä laajentuneena sen perinteisen ”varsinaisen kuvataidealan” ulkopuolelle ja osin siihen 

perustuen kuvataiteen ja taideteollisten alojen ammatit koettiin ponnistavan samoista perusteista. 

(K1973: 119)  

 

Ajan hengelle kuvaavaa oli, että monet maamme sen hetken merkittävistä taiteilijoista oli 

valmistunut Taideteollisesta oppilaitoksesta. Taide oli sen eri muodoissaan tiedostavaa, 
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politisoitunutta ja yhteiskunnallisesti sitoutunutta. Taidemaailman hegemoniaan kuului perinteisen 

kaunotaiteen kyseenalaistaminen ja ”taidetta kansalle” ideaalin korostaminen. 

 

Lahden taideoppilaitosten taideteollista koulutusta antava osa ja Lahden kultaseppäkoulu siirtyivät 

valtion omistukseen 1979. Omistuspohjavaihdoksen yhteydessä vapaan taiteen koulutusta edustava 

taidekoulu jäi Lahden kaupungille. Valtion omistukseen siirtyneet ammattikasvatushallituksen 

alaiset oppilaitokset saivat toimintaansa niille kuuluneen lakisääteisen valtionavun. Kuvataiteen 

koulutus ei tuolloin kuulunut kyseisen lain piiriin eikä kuntaomistajaan vaikuttanut ammatillisia 

oppilaitoksia resursoiva ja normittava lainsäädäntö. Lahden kaupungilla oli siksi oppilaitoksen 

omistajana mahdollisuus määritellä ja valvoa haluamallaan tavoin ja omin järjestelyin siellä 

annettavaa koulutusta. 

 

Ilmeistä on, että Lahden taideinstituutin opetussuunnitelman kehitys ei olisi ollut sama, mikäli se 

olisi jatkanut taideteollisen koulutuksen yhteydessä. Huomioitavaa kuitenkin on, että lähestyttäessä 

1970-luvun loppua Taideinstituutti oli jo luonut oman opetusohjelmansa ja toteutti sitä käytännössä 

varsin omaehtoisesti. Perustamisvuosina taidemaailmassa vallinnut usko taiteen ja muotoilun 

liittoon horjui jo lähestyttäessä 1980-lukua. Siitä osoituksena olivat Pasila-projektin, (kuvataiteen ja 

muotoilun korkeakoulun perustamissuunnitelma) kariutuminen ja konstruktivistinen ja realistinen 

taideilmaisu, niihin liitetyt osallistumisen ja poliittisuuden tendenssit olivat vähitellen 

korvautumassa kuvataiteen sisältä kasvavilla uusilla ilmaisutarpeilla.( Lintinen 2001)  
 

Itsenäisessä, Lahden kaupungin omistamassa oppilaitoksessa sen toimintaa ohjattiin Lahden 

kaupungin asettaman poliittisin perustein valitun johtokunnan toimesta. Siihen valikoituneet jäsenet 

ja puheenjohtaja olivat kuvataiteesta kiinnostuneita henkilöitä. Koulun rehtori toimi johtokunnan 

kokouksissa esittelijänä ja asiantuntijana. Hallintomalli takasi taidemaailmasta koulutukseen 

siirtyvien tavoitteiden toteutumisen käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa. 

Opetussuunnitelma oli vain muodollisesti käytössä oleva asiakirja määrärahapäätösten taustalla. Sen 

sisältämää informaatiota täydennettiin vuosittain laaditulla vuosikertomuksella 

kaupunginhallituksen määrärahapäätöksen ja opetusministeriön harkinnanvaraisen 

valtionavustusanomuksen tukena. Käytännössä opetussuunnitelma toteutui kulloiseenkin tarpeeseen 

palkattujen taiteilija- ja asiantuntijaopettajien toimesta. Uusien opettajien palkkauksesta tehtiin 

suosituksia opettajien, opiskelijoiden ja myös aika-ajoin toimineen, taiteilijoista muodostuneen 

koulutusneuvottelukunnan toimesta. ”Lukujärjestyksessä” vuosittain esitetyt oppiaineet 
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muodostivat vuosikertomuksiin opetussuunnitelman toteumaa kuvaavan asiakirjan. Aikajaksolle 

ominaista oli koulutuksen pedagogiikan järjestelmällisen dokumentoinnin puute.  

 

Lahden taideinstituutin siirryttyä ammatillisista oppilaitoksista säädetyn lain piiriin, sen 

toimintamäärärahat kasvoivat, mutta samalla sen toimintaa alettiin ohjata opetushallituksen toimesta 

valtakunnallisen, kuvataiteen koulutukseen laaditun opetussuunnitelman avulla. Opetussuunnitelma 

oli edelleen lehrplan-tyyppinen, oppiaineperusteinen asiakirja. Taideinstituutissa sitä ei koskaan 

otettu sellaisenaan käyttöön, vaan sen sisältämät uudet oppiaineet integroitiin joko kokonaan, tai 

suppeina kursseina vanhaan opetussuunnitelmapohjaan. Käytännössä koulun talouden parantuminen 

mahdollisti entistä useampien taidemaailmasta rekrytoitujen opettajien käytön ja heidän myötään 

opiskelijoille henkilökohtaisempien opetussuunnitelmien laatimisen.  

 

Henkilökohtainen opetussuunnitelma toteutui kurssimuotoisten valinnaisten pääaineopintojen 

muodossa. Käyttöönotetun opetussuunnitelman mahdollistama kysyntälähtöinen, prosessijohtoinen 

lähestymistapa opintoihin (kuvio 12) syrjäytti aikaisemman (kuvio 9) taiteenalakohtaisen 

funktionaalisen mallin. Kyseisen opetussuunnitelmamallin käyttöönotto johdettiin muuttuneen 

kuvataidemaailman koulutukselle asettamista tarpeista. Kuvataiteen koulutuksessa ammattiaineiden 

muodossa esiintynyt taiteen tekniikkaperusteisten ilmaisumuotojen jyrkkä jaottelu ei enää 

taidemaailman postmodernien suuntauksien myötä tuntunut ajankohtaiselta. Opetussuunnitelma 

tuki myös Lahden taideinstituutille ominaista tavoitetta, tarjota opiskelijoille laaja-alaista koulutusta 

kuvataiteen alalta. Ammattikorkeakouluopintoihin kuuluva konstruktiivinen, henkilökohtaisia 

opetussuunnitelmia mahdollistava pedagogiikka oli luontevasti toteutettavissa kyseisen 

opetussuunnitelmamallin puitteissa ja se mukautuikin suhteellisen hyvin niihin puitteisiin jotka 

Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan olivat muotoutumassa. Ammattikorkeakoulussa 

toiminnan myötä Taideinstituutin opetussuunnitelmia alettiin järjestelmällisesti dokumentoida, 

niiden toteuttamista ja toteumaa arvioida ja käyttää arviointeja opetussuunnitelmien laadinnan 

apuna. 

 

Valtioneuvosto myönsi kokeiluluvan Lahden väliaikaiselle ammattikorkeakoululle 1991 ja 

Taideinstituutti siihen kuuluvana osana sopeutti toimintojaan nuorisoasteen ja 

ammattikorkeakoulujen kokeilua ohjaavan lain ja asetuksen (L391/1991) mukaiseksi. Rehtorin 

laatimasta katsauksesta Taideinstituutin vuosikertomuksessa 1990 - 91 on hahmotettavissa tulevaa 

toimintaa ohjaava malli:  
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Taideinstituutti on osana ammattikorkeakoulukokonaisuutta tarjoten siinä 

Muotoiluinstituutin kanssa muotoilun, taiteen ja viestinnän koulutusohjelman. Kokeilu 

johdattaa Taideinstituutin osittain kahdenkymmenen vuoden takaiseen tilanteeseen, 

jossa taideteollisuus ja kuvataidekoulutus olivat suorassa vuorovaikutuksessa toisiinsa. 

Kuvataiteilijan paletin laajeneminen yli totuttujen rajojen antaa pohjaa uudelle 

koulutuskokeilulle, jossa uskon olevan paljon myönteistä annettavaa eri 

koulutusammattien sisältöihin. 

 

Huoli talouselämän, ja ennen kaikkea markkinatalouden ehdoin ohjautuvan pedagogiikan 

lisääntymisestä, pakotti kuitenkin aika pian arvioimaan uudelleen tilannetta. Pelkona oli, että 

vakinaistamisen yhteydessä pieni Lahden taideinstituutti liitetään tulosalueena osaksi Lahden 

muotoiluinstituuttia ja soveltavan taiteen markkinatalousvaikutteinen pedagogiikka alkaisi ohjata 

liikaa Taideinstituutissa tehtävää työtä. Tärkeältä tuntui, että Taideinstituutti saisi oman 

koulutusohjelmansa ammattikorkeakoulun vakinaistamisen yhteydessä. Olihan hyötyvapaa tiede ja 

hyötyvapaa taide voitava samoin perustein erottaa soveltavasta taiteesta ja tieteestä. Taideinstituutti 

saikin oman koulutusohjelmansa, jota omalta osaltaan edisti silloinen opetusministeri Riitta 

Uosukaisen vierailu. Taideinstituutin suvereeni ja suhteellisen itsenäinen asema 

ammattikorkeakoulukokonaisuudessa koki jälleen muutoksen 2006, kun se liian pienestä koostaan 

johtuen liitettiin hallinnollisesti Muotoiluinstituuttiin. 

 
Oppiaineiden lukumäärän suuren muutoksen opetussuunnitelmassa voi nähdä kuvaavan jotain 

niistä kahdesta ideaalista jotka kuvataiteessa esiintyvät tutkielmani rajaavan aikajakson sisällä. 

Hyötyajatteluun perustuva, taiteen välinearvoa hyödyntävä ideaali esiintyy Taideinstituutin 

alkuvuosien opetussuunnitelmassa monien kuvataidekoulutukseen perinteisesti kuulumattomien 

oppiaineiden muodossa. Vaikuttavana tekijänä oppiaineiden suurelle määrälle on kuvataiteen ja 

taideteollisten alojen opiskelijoille annettu osittain yhteinen koulutus. Tutkielmani päättyy aikaan, 

jossa tarkastellaan Taideinstituutin opetussuunnitelmaa osana Lahden monialaista 

ammattikorkeakoulua. Myös tällä toimintajaksolla oppiaineiden lukumäärä Taideinstituutissa 

kasvaa. Selittäjinä sille ovat ammattikorkeakoulun yhteiset opinnot ja yhteisesti Muotoiluinstituutin 

kanssa järjestetyt teoriaopinnot.  

 

Vapaan taiteen, taiteen itseisarvoisuutta korostava ideaali esiintyy pelkistyneimmillään, 

akatemiatraditiota mukaillen, näiden kahden jakson välissä. Aikana, jolloin Taideinstituutti oli 

Lahden kaupungin omistama oppilaitos.  
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Tutkielmani tärkeäksi laadulliseksi mittariksi muodostui oppiaineiden lukumäärän vaihtelu eri 

aikakausien opetussuunnitelmissa. Oppiaineiden lukumäärä väheni perustamisvuotta 1971 

seuranneen vuoden opetussuunnitelman 19:ä oppiaineesta kuuteen oppiaineeseen vuoteen 1989 

tultaessa. Keskeisenä syynä muutokseen oli professori Reino Hietasen mukaan se, että 

kuvataiteilijan ammatin kannalta turhiksi koetut oppiaineet hävisivät opetusohjelmasta. Sen sijaan 

ammattiaineet: kuvanveisto, taidemaalaus ja taidegrafiikka säilyivät opetusohjelmassa koko 

kyseisen jakson ajan, kuten myös taiteilijan ammattiin perinteisesti kuuluneet piirustus ja 

valokuvaus.  

 

Oppiaineiden vähenemisen mahdollisti se, että Taideinstituutti ei kuulunut ennen vuotta 1987 

ammatillisista oppilaitoksista säädetyn lain piiriin ja, että se säilyi Lahden kaupungin omistamana, 

opetusministeriön harkinnanvaraista valtionapua nauttivana oppilaitoksena. Soveltavan taiteen 

alueita edustava, Lahden taideoppilaitoksen muotoiluinstituutti sen sijaan oli perustamisestaan 

lähtien ammattikasvatushallituksen alainen, täysmääräistä valtionapua saava oppilaitos, joka siirtyi 

valtion omistukseen 1979. 

 

Taideinstituutissa 1.9.1989 käyttöönotettu valtakunnallinen kuvataiteen keskiasteen 

opetussuunnitelma lisäsi peruskoulupohjaisilla opiskelijoilla oppiaineiden lukumäärän 15:n ja 

määritteli opiskeluajan neljäksi vuodeksi. Ylioppilaspohjaisten opiskelijoiden koulutusaika oli 

opetussuunnitelmassa kolme ja puoli vuotta. Taideinstituutissa opiskeluaika säilytettiin määrätystä 

opetussuunnitelmasta poiketen kaikilla neljänä vuotena.  

 

Ammattikasvatushallituksen toimesta laadittu opetussuunnitelma oli vuoden 1976 

kokeiluopetussuunnitelmaan verrattuna muodoltaan ja perusteiltaan yksityiskohtaisempi, lehhrplan 

tyyppinen opetussuunnitelma. Se sisälsi Taideinstituutin käytänteissä alusta asti olleet opintojaksot 

työharjoittelusta ja lopputyöstä. Siirryttäessä ammattikorkeakoulukokeiluun, opetussuunnitelma 

muodostettiin koko ammattikorkeakoulua käsittäväksi. Ammattikorkeakoulun yhteiset oppiaineet 

muodostivat siinä ”kivijalan” opinnoille. Teoriaopetuksen määrä lisääntyi ja kolmen ammattiaineen, 

ammattikorkeakoulussa pääaineen, lisäksi käyttöön otettiin neljänneksi pääaineeksi laajentunutta 

taidekenttää edustava muu-taide. Oppiaineiden lukumäärä oli jälleen lisääntynyt, ollen Lahden 

ammattikorkeakoulun Taideinstituutissa vuoden 2000- opetussuunnitelmassa 23. 

 

Vallitsevat kolme traditiota: mestari-oppipokaperinne, ammattikasvatusperinne ja 

korkeakouluperinne olivat läsnä ammattikorkeakoulupedagogiikkaa luotaessa (Laukio 2006, 141). 
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Korkeakouluperinteestä tuli haastava osa ammattikorkeakoulun opetuksesta käytävää keskustelua. 

Taideinstituutissa toteutettavassa koulutuksessa se näkyi uutena taiteen teorian ja taiteen 

tutkimuksen muodostumisena, jonka seurauksena mm. taiteellisen opinnäytetyön osana suoritettu 

kirjallinen osuus sai osakseen enemmän huomiota ja tutkivamman luonteen. Kasvava kiinnostus 

taiteen teoriaa kohtaan selittyy suurelta osin käsitetaiteen ja postmodernien virtausten merkittävästä 

osuudesta ajankohtaisissa taidekeskusteluissa. Osansa sille antoi myös Kuvataideakatemiassa 

vuonna 1997 aloitettu tohtorinkoulutusohjelma. Taidemaailma heijastui kuvataidekoulutukseen 

Lahdessa lisääntyneillä taiteen teoriaan liittyvillä oppiaineilla. Lisäksi osa ammattikorkeakoulun 

yhteisistä opinnoista oli mielekkäällä, opiskelijoita motivoivalla tavalla integroitavissa 

ammattiaineisiin. ”Ammattikorkeakoulu lain edellyttämät kieliopinnot ja 30 opintopisteen 

työharjoittelu asettuvatkin jo suuremitta vaikeuksitta tämän päivän taideopiskelijan työrytmiin 

(Salokannel, 2006. 54).” Uusi muu - taide pääaine perustettiin Taideinstituuttiin vastaamaan 

kuvataidemaailman edellyttämiä uusia koulutustarpeita. Muu - taiteen teoria- ja välineopinnot 

lisäsivät osaltaan oppiaineiden lukumäärää opetussuunnitelmassa.  

 

Teoriaopintojen piiriin kuuluneet deskriptiivinen geometria ja anatomia, joita toteutettiin 

kurssimaisesti Taideinstituutissa sen perustamisesta lähtien 1980-luvun loppuun, sen sijaan ne eivät 

enää esiintyneet ammattikorkeakouluajan opetussuunnitelmissa. Ilmeistä on, että enää ei haluttu 

korostaa kuvataidekoulutuksessa niiden edustamaa ja sitä kuvaavaa traditionaalista koulutusmallia. 

Kuvataidemaailman koulutusta ohjaava orientaatio asetteli koulutuksen painopisteitä toisista 

teoreettisista lähtökohdista. Taideinstituut issa deskriptiivisen geometrian opetus sisältyikin 

käytännössä perspektiiviopin harjoituksina taidemaalauksen perusopintoihin ja anatomian opetus 

havaintoesimerkkeinä elävän mallin piirustusta harjoitettaessa. 

 

Kuvataiteessa tapahtuu ja on tapahtunut eri taiteenalojen rajan ylittämisiä. Kuvataidetta ja 

kuvataidekoulutusta on rikastanut ajoittain runsaskin vuorovaikutus soveltavan taiteen alojen 

kanssa. Lahden taideoppilaitoksen perustamisen aikana kanssakäyminen vapaan taiteen ja 

taideteollisuuden välillä oli ominaista. Taiteen politisoituminen, sen yhteiskunnallinen tendenssi, 

haki ja löysi välineensä sekä hegemoniansa kuvataiteilijoille silloisista moderneista viestimistä ja 

joukkoviestinnän rajattomilta tuntuvista mahdollisuuksista. Nykyisin kuvataiteellisen ilmaisun 

uusien välineiden runsaus asettaa koulutukselle haasteita jotka on voitu ratkaista mm. viestinnän ja 

kuvataiteen koulutuksen yhteistyöllä (Salokannel, 2006. 54). 
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Kuvataiteen keskiasteen lukusuunnitelman käyttöönottoa perusteltiin koulutustason nostolla. Sen 

avulla haluttiin turvata jatkokoulutuskelpoisuus korkeakouluissa ja yhdenmukainen kilpailukyky 

työmarkkinoilla muihin ammattiin valmistaviin opintoihin verrattuna. Teknologian kehityksen 

myötä uskottiin taidekäsityksen laajentumiseen ja uusien työpaikkojen syntymiseen taiteilijoille. 

Taiteen soveltavan käytön lisääntyminen nähtiin myös tulevaisuuden taiteilijan työllistäjänä. 

(Komiteamietintö 1973:119) Todellisuudessa teknologian kehittyminen laajensi ainoastaan 

entisestään kuvataiteen ilmaisumuotojen mahdollisuuksia ja toi siksi sen koulutukselle uuden 

haasteen. Kuvataiteen soveltava käyttö onkin osoittautunut ongelmalliseksi ja toistaiseksi 

ratkaisemattomaksi koulutuspoliittiseksi kysymykseksi. Opetusministeriön selvityksessä 

Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007 todetaan, että kuvataiteilijakoulutus on 

ilmaisuteknisesti laajentunut, mutta taiteilijakuva on kapeahko. Selvityksessä jälleen kerran 

taitelijan työ rinnastetaan Bauhaus –koulun eri ammattikuntien yhteistyötä korostavaan ajatteluun ja 

renessanssiajan taiteilijaideaaliin. ( Kuvataiteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007. 43.) Analogia 

vuoden 1973:119 komiteamietintöön on ilmeinen. Koulutuspoliittisista tahdonilmaisuista 

huolimatta kuvataiteen koulutusratkaisuilla ei neljänkymmenen vuoden kuluessa ole aikaansaatu 

soveltavaa taidetta ja vapaata taidetta yhdistävää kestävää liittoa. Tähän asti on ehkä unohdettu, että 

ensin on opittava kuvataiteilijan ammatti sen omista lähtökohdista, ennen kuin se voi antaa uutta 

luovaa lisäarvoa sitä käytettäessä soveltavissa yhteyksissä. Opetusministeriön selvityksessä 

nähdäänkin mahdollisuus kuvataiteen ylemmän tutkinnon avulla laajentaa taiteilijoiden 

ammattikuvaa mm. esteettisen ympäristön kohentamisen työtehtäviin. (Kuvataiteen koulutus ja 

tutkimus Suomessa 2007, 43.)  

 

Kuvataiteilijaopettaja on edustanut muutosta niin taidemaailmassa kuin kuvataidekoulutuksessakin. 

Kuvataidekoulutukseen perinteisesti vaikuttanut suora työelämäyhteys taidemaailmasta on suurelta 

osin toteutunut taiteilijaopettajan myötävaikutuksella. Kuvataiteilijaopettaja, tuo kävelevä 

opetussuunnitelma on liukkaan saippuan tavoin aina onnistunut luiskahtamaan byrokraattisen 

opetussuunnitelman otteesta. (ks.Inderbitzin & Storrs 2008)  

 

Pätevän ja sopivan opettajan suuri vaikutus opetussuunnitelman muodostumiselle ja erityisesti sen 

toteutumiselle käytännössä on olut kuvataidekoulutuksessa keskeisessä asemassa. Muodollinen 

pätevyys ei millään koulutusalalla ole takeena onnistumiselle tehtävässä. Kuvataidekoulutuksessa 

opettajan pätevyys on perinteisesti määritelty taidekentän toimesta taiteellisten ansioiden perusteella 

ja tunnettavuutena onnistuneesta opettajana toimimisesta. Opettajan muodolliselle pätevyydelle on 

tutkielmani tarkastelujaksolla tullut enemmän merkitystä.   
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Taidekouluilla oli aiemmin enemmän taidekentän kautta tulevaa itsenäisyyttä, mutta niiden 

siirryttyä täysimääräisen valtionavun piiriin 1980-luvulla esimerkiksi opettajien kelpoisuusehtojen 

määritteleminen siirtyi opetusministeriölle. Näin määrittelyvalta siirtyi koulutushallintoon, 

taidemaailman ulkopuolelle (Salokannel, 2003). Taiteellisen kompetenssin sijaan pätevyys ja 

palkanmaksuperusteet määriteltiin sopivan tutkinnon mukaan, mikä aiheutti huolta ja oli 

ristiriidassa taidekentältä ohjautuneen hyvän käytännön kanssa.  

 

Taidealan oppilaitos on yleensä korostetusti ”ammattikoulu”, ei yleisoppilaitos. Vaikka 

nykyisin taiteilijoita opettavilta edellytetään myös pedagogista pätevyyttä, on taiteen 

kentän kannalta edelleen keskeisintä se, että taidealan oppilaitoksissa opettajat ovat alan 

ammattilaisia. Mestari-kisälli-perinne elää edelleen tai ainakin sitä pidetään ideaalina, 

ja opettajiksi pyritään rekrytoimaan ensisijaisesti alan ammattilaisia.(Arpo 2004, 41)  

 

Taidekoulut ovat merkittävässä osassa taiteilijoiden työllistämisessä. Tutkinnon ja pedagogisten 

opintojen suorittaminen eivät kuitenkaan yksin riitä mestari-kisälli pedagogiikan toteuttamiseen. 

Mestariksi kasvetaan vasta kuvataiteilijan ammatissa toimimisen myötä. On mahdollista, että 

opettajiksi hakeutuu enenevässä määrin ”kisälli” opettajia, joille ammatin harjoittaminen ja siinä 

menestyminen eivät ole olleet mahdollista. 

 

Taideinstituutin opetussuunnitelmien kehitystä seurattaessa voidaan nähdä, että vallitsevat 

koulutuspoliittiset ratkaisut ovat oleellisesti vaikuttaneet sen opetussuunnitelmien muodostumiseen. 

Nimenomaista kuitenkin on, että Lahden taideinstituutin opetussuunnitelmat ovat kehittyneet 

taidemaailman ja taiteilijaopettajan vaikutuksesta. Tutkielmastani käy ilmi, että koulutus on ollut 

taidekentän asia ennen koulutushallinnon sille määrittelemiä rakenteita ja tavoitteita. Niin kuin 

Arpo kirjassaan Taiteilija Suomessa (2004, 48) toteaa: ”Rakenteellinen järjestely on jossain määrin 

ongelmallinen, sillä koulutuksen sisällölliset kysymykset sekä taiteenaloille koulutuksen kautta 

sijoittuvat taiteilijat ovat kuitenkin mitä suurimmassa määrin taidepoliittinen asia.” 

 

Tutkimuksestani selviää, että taidekoulun perustamista Lahteen osaksi Lahden Taideoppilaitoksia, 

edesauttoi koulutuspoliittisten mietintöjen vaikutus. Niissä Kuvataidekoulutus haluttiin nähdä osana 

laajempaa visuaalisten alojen koulutusta. Aikansa taidemaailman hegemonia puolusti sekin 

taiteiden liittoa ja omalta osaltaan myötävaikut ti kuvataidekoulutuksen käynnistämiseen ja 

koulutuksen tavoitteiden laatimiseen. Näistä tavoitteista johdetut opetussuunnitelmat muuttuivat 

kuitenkin taidemaailman vaikutuksesta lyhyen ajan kuluessa.  
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Lahden taideinstituutti siirtyi 1980-luvun lopulla ammatillisista oppilaitoksista säädetyn lain piiriin 

ja opetushallituksen alaisuuteen. Uusi, toimintaa normittava lainsäädäntö ei kuitenkaan vielä silloin 

saanut ratkaisevaa otetta kuvataiteen kentältä johdettuihin opetussuunnitelmiin. Myöhemmin 

toiminta osana monialaista Lahden ammattikorkeakoulua muokkasi Taideinstituutin 

opetussuunnitelman muodoltaan yhteneväiseksi ammattikorkeakoulussa noudatettavan 

opetussuunnitelman kanssa, mutta taiteilijaopettajan vaikutus on ollut ilmeinen opetuksen 

sisältöihin myös ammattikorkeakoulun aikana.  

 

Taiteen monimuotoisuus: uusien, jatkuvasti muuttuvien ja perinteisten ilmaisumuotojen yhtaikainen 

esiintyminen lisäsivät taidemaailmasta johdettua koulutuskysyntää. Opiskelija taideyhteisön 

jäsenenä muuttui omine tarpeineen ylhäältä päin johdetun tiedon vastaanottajasta koulutustarjonnan 

kuluttajaksi, asiakkaaksi. Opiskelija asiakkaan ominaisuudessa teki valintojaan monin perustein 

curriculum tyyppisen opetussuunnitelman opetustarjonnasta. Opiskelijan oppimisprosessin 

tukeminen ja valintoihin ohjaaminen sai pedagogiikassa entistä enemmän huomiota. Esittämälläni 

valintalotyyppisellä, asiakaslähtöisellä koulutustarjonnalla olen kuvannut toisaalta taiteen kentän 

laajentumista ja taidemaailmasta johdetun koulutuskysynnän tarpeita.(kuvio 12) Toisaalta kuvaan 

sillä myös ammattikorkeakoulupedagogiikkaan sisällytettyä opiskelijoiden oppimisprosessin 

tukemista. (Auvinen 2005, 42 - 50)  

 

Opiskelija on opiskelunsa myötä kiinnittynyt osaksi taidekenttää ja omaksunut sen sisältämää 

asiantuntijuutta. Siitä ja Taideinstituutin kevyestä virkarakenteesta johtuen, opiskelijalla on ollut 

mahdollisuus asiakkaan ominaisuudessa vaikuttaa henkilökohtaisen opetussuunnitelmansa sisältöön 

mm. valitsemalla itse oman opinnäytetyöohjaajansa. Opiskelijoiden tarpeet on ollut mahdollista 

huomioida myös valittaessa kurssi- ja periodiopettajia. Näin koulutustarvetta vastaavalla 

taiteilijaopettajalla, ”taiteen kentältä koulutukseen kävelevällä opetussuunnitelmalla” ja 

opiskelunsa myötä taidekenttään kiinnittyneellä opiskelijalla on ollut tärkeä vaikutuksensa 

Taideinstituutin opetussuunnitelman sisältöihin. Taideinstituutin historiasta ilmenee, että 

opiskelijoilla on ollut jo ennen ammattikorkeakouluaikaa tarvetta ja mahdollisuus vaikuttaa 

opetusohjelmiin ja opettajien rekrytointiin. Taideinstituutin pienestä koosta ja opettajien 

sivutoimisista työsuhteista johtuen opiskelijoiden ääntä on voitu kuunnella joskus herkemmälläkin 

korvalla ja hyödyntää sitä voimavarana opetussuunnitelmatyössä.  

 

Taiteen kentän laajenemisen myötä kasvanut koulutustarpeiden kysyntä, käsitetaiteen viime vuosien 

voimakas läsnäolo osana sitä ja taiteen teorian ja tutkimuksen sisällyttäminen kuvataiteilijan 
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opintoihin näkyivät Taideinstituutissa tarjottavien oppiaineiden lukumäärän kasvuna. Oppiaineiden 

lukumäärää opetusohjelmassa lisäsi vielä ammattikorkeakoulun kaikkien koulutusohjelmien 15 

opintoviikon mittaiset yhteiset opinnot. Opiskelijoiden motivaatio taiteen teoriaa ja tutkimusta 

kohtaan olivat lisääntyneet näiden taidemaailman ajankohtaisten ilmiöiden 

myötä ja opiskelijoiden halu suorittaa opintoja niissä oli parantunut. Osoituksena siitä on mm., että 

opiskelijat valmistuivat ja suorittivat opintonsa määräajassa. (amkota tilastot) Opetussuunnitelman 

käytännön toteuttamisessa syntyi myös kitkaa. Monista opintojaksoista muodostunut 

opintosuunnitelma teki siitä pirstaleisen ja se aiheutti opiskelijoilta saadun palautteen mukaan 

vaikeuksia keskittyä ammattiaineisiin. Ongelma oli suurin kahta ensimmäistä vuottaan 

opiskeleville. Käytännön syistä suurin osa tieteellisistä perusopinnoista, 

viestintätekniikkaopinnoista ja ammattikorkeakoulun yhteisistä opinnoista oli suoritettava kahden 

ensimmäisen vuoden aikana.  

 

Tutkimuksestani ilmenee, että koulutuspolitiikan avulla pyritään vastaamaan haasteisiin, joita 

syntyy yhteiskunnallisten tuotannollisten ja taloudellisten rakennemuutosten aikoina. Tutkimukseni 

osoittaa myös, että kyseiset yhteiskunnalliset murrokset näyttäytyvät taidemaailman reagointina 

niihin. Kuvataidekoulutukseen ne vaikuttavat yhtäältä koulutuspolitiikan kuvataiteen koulutukselle 

asettamien odotusten kautta ja toisaalta taidemaailmasta sinne johdettuina kasvavina tarpeina. 

Lahden taideinstituutin opetussuunnitelmien kehityksessä nämä odotukset ja tarpeet näyttäytyvät 

soveltavan taiteen, taiteen välineellisen arvon korostumisena, oppiaineiden sisältöjen, niiden 

lukumäärän, ja opetussuunnitelman muodon muutoksina.  

 

Tutkimuksestani käy myös ilmi, että kuvataidekoulutus on taide- ja kulttuuripoliittinen kysymys. 

Taiteilijaopettajat kiinnittyvät perinteisesti ensisijaisesti taidemaailmaan ja sen instituutioihin ja 

heidän myötään myös taiteilijakoulutus osaksi sitä. Lahden taideinstituutin opetussuunnitelmien 

muutoksista tekemäni tutkimus osoittaa, että virallinen opetussuunnitelma on ajoittain poikennut 

radikaalisti sen käytännön toteutuksesta. Tutkimusaineistostani käykin ilmi, että taidemaailmasta ja 

taide- ja kulttuuripolitiikasta johdetut tarpeet kuvataidekoulutukselle eivät aina ole kohdanneet 

koulutuspolitiikan sille asettamia odotuksia. Opetussuunnitelma on muotoutunut eri aikoina, 

enemmän tai vähemmän, taidemaailmasta käsin, sen muutosagenttina toimineen 

kuvataiteilijaopettajan toimesta.  

 

Ilmeistä on myös, että Lahden taideinstituutin tarjoama opetus voidaan karakterisoida kolmeen 

kuvataiteen koulutuksen historiassa näyttäytyvään muotoon. Ensimmäinen niistä näyttäytyy 
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taideoppilaitosten alkuvaiheessa pyrkimyksenä vahvistaa kuvataiteen ja soveltavan taiteen liittoa 

yhteisten opintojen avulla. Toisessa vaiheessa, vuosina 1979 - 1991 Taideinstituutti oli Lahden 

kaupungin omistama ja noudatti omaehtoista opetussuunnitelmaa. Opetuksen sisältö määräytyi 

taiteen kentältä ”taidetta taiteen vuoksi” ideaalin mukaisena. Hyötyvapaat, romantiikan 

idealismista johdetut periaatteet (katso mm. Efland 1989, 141-142) hallitsivat opetusta vielä jakson 

viimeisinäkin vuosina, vaikka opetushallinnon opetusohjelmaa normittava koulutus joiltain osin 

muodollisesti oli otettu käyttöön. Ammattikorkeakouluaika näyttäytyy teoriaopetuksen 

lisääntymisenä ja taiteen eri ilmaisumuotojen laaja-alaistumisena. Analogia renessanssin ajan 

taiteeseen, taideakatemioihin ja ”oppinut taiteilija” ihanteeseen on ilmeinen etenkin, jos 

kulttuurialojen koulutus nähdään yhteiskunnan rakenteita uudistavana potentiaalina eikä 

yksinomaan instrumentaalisessa asemassa. Siksi nyt ajankohtainen puhe kulttuuriteollisuudesta, 

luovasta taloudesta ja luovasta yrittäjyydestä asettaa kuvataidekoulutukselle uusia haasteita, joihin 

voidaan vastata myös kuvataiteen välineellistä arvoa korostamalla, muistaen, että ”itsenäinen ja 

riippumaton taide on potentiaalisesti uusien kysymysten esittäjä ja uusien ajatusten tuottaja” 

(Gronberg 2010, 16).  

 

Itse itsensä sisään sulkeva Danton ja Dicien taiteen instituutioteoria ja Richard Shustermanin 

instituutioteoriaa koskeva kritiikki voisivat olla uutena taidemaailma käsitteen avauksena 

mahdolliselle kuvataiteen pedagogiikkaa käsittelevälle jatkotutkimukselle. Se tehtäisiin 2000-luvun 

ensimmäisen vuosikymmenen aikana tapahtuvan taidemaailman kehityksen vaikutuksesta alati 

muuttuviin kuvataidekoulutuksen opetussuunnitelmiin ja kuvataidealan korkeakoulutuksessa 

tehtävästä opetussuunnitelmatyöstä. Populaarikulttuurin, postmodernin etiikan ja elämisen taiteen, 

hyvän elämän esteettisen kokemuksen alueille laajentunut ja uusia kohderyhmiä tavoittava globaali 

taidekonsepti (Shusterman 2003) ja erityisesti taidemaailmassa jälleen ajankohtainen pragmaattinen 

John Dewyn taidenäkemys (2001, 1 -19.) asettaa sen pedagogiikalle uusia haasteita. 

Konstruktivistinen opetussuunnitelman malli, juonnepohjainen Learning by Developing (LbD) 

matriisiopetussuunnitelma ja sen uusimmat sovellukset, kuten Living Lab-pedagoginen malli LLP 

(Salo, Haapala & Niskanen 2008) viitoittavat opetussuunnitelmien muodostamistyötä 2000-luvun 

ammattikorkeakoulupedagogiikassa. Olisi kiinnostavaa tutkia auttavatko kyseiset mallit 

taidemaailmasta käsin johdetun pedagogiikan onnistumista ja siihen vaikuttavien hallinnollisten 

ratkaisujen tekoa. 
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Liitteet 

 

Yliopistot 
Kuvataideakatemia 
Koulutusohjelmat: maalaustaide, kuvanveisto, taidegrafiikka, sekä valokuva, liikkuva kuva ja paikkasidonnaiset taiteet 

eli tila-aika taiteet 

Tutkinnot: Taiteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot 

 

Taideteollinen korkeakoulu 
Osastot: Elokuvataide ja lavastustaide, Medialaboratorio, Muotoilu, Porin taide ja media, Taidekasvatus ja Visuaalinen 
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Tutkinnot: Taiteen kandidaatin, maisterin ja tohtorin tutkinnot 

 

Lapin yliopiston taiteiden tiedekunta 
Koulutusohjelmat: audiovisuaalinen mediakulttuuri, graafinen suunnittelu, kuvataidekasvatus, tekstiili- ja vaatetusala 

sekä teollinen muotoilu. Lisäksi tiedekunnassa on taide- ja kulttuuriopintojen laitos, jonka tehtävänä on tarjota 

koulutusohjelmille yhteiset taide- ja kulttuuriopinnot 

 

Ammattikorkeakoulut 
 

Etelä-Karjalan ammattikorkeakoulu, kuvataiteen yksikkö, Imatra  
Kulttuurialan ammattikorkeakoulututkinto – kuvataiteilija (AMK) 

Suuntautumisvaihtoehdot: korutaide, kuvanveisto/ympäristötaide, maalaustaide, taidegrafiikka ja piirustus, valokuvaus 

ja video- ja mediataide 

 

Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu, Tornio 
Kuvataiteilija (AMK) 

Suuntaavat ammattiopinnot: painottuvat kuvankäsittelyyn ja visuaaliseen viestintään 

 

Lahden ammattikorkeakoulu, Taideinstituutti, Lahti 
Kuvataiteilija (AMK) 

Kuvataiteen koulutusohjelma 

Suuntautumisalat: taidemaalaus, kuvanveisto, taidegrafiikka ja taiteen muuttuva kenttä (muu-taide) 

 

Satakunnan ammattikorkeakoulu (Kankaanpää), Pori 
Kuvataiteilija (AMK) 

Suuntautumisvaihtoehdot: taidemaalaus, kuvanveisto ja taidegrafiikka 



 

 

 

Svenska Yrkeshökskolan (Nykarleby) Vaasa 
Bildkonstnär (YH) 

Suuntautumisvaihtoehdot: taidemaalaus, kuvanveisto, grafiikka ja intermedia 

 

Tampereen ammattikorkeakoulu, Taide ja viestintä, Tampere 
Kuvataiteilija (AMK) 

Kuvataiteen koulutusohjelma, viestinnän koulutusohjelma 

Suuntautumisvaihtoehdot: Media-alan tuottaminen: mediatuottaminen, Vuorovaikutteinen media: visuaalinen 

suunnittelu, vuorovaikutteisuuden suunnittelu, AV-media: kuvaus, leikkaus, ääni, Teatteri- ja estradivalaisu: 

valoilmaisu 

Turun ammattikorkeakoulu (Turun taideakatemia) Turku 
Suuntautumisvaihtoehdot: kuvataiteen suuntautumisvaihtoehto, Kuvataiteilija (AMK), valokuvauksen 

suuntautumisvaihtoehto, Medianomi (AMK), Animaatio 

 

”Kuvataiteilijoita kouluttavia oppilaitoksia ja koulutusyksiköitä on yliopistojen lisäksi kaikkiaan 24, 

joista 16 toisella asteella ja 8 ammattikorkeakouluissa. Oppilaitokset sijaitsevat kaikkiaan 22 

paikkakunnalla. 1980-luvulla kuvataiteen ammatillista tai ammatillisesti suuntautunutta koulutusta 

annettiin kaikkiaan 12 oppilaitoksessa, nykyisin oppilaitoksia on kaikkiaan 27. (Ilman Vapaata 

taidekoulua ja Taidekoulu Maata, jotka eivät ole virallisen tutkintojärjestelmän piirissä)” (Karhunen 

2006, 90). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Liite 1) Kuvataidealan ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset Suomessa vuonna 2006 

(Kuvataitteen koulutus ja tutkimus Suomessa 2007, 48-49) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

  

 

(Liite 2) Kuvataiteilijakoulutukseen hakeneiden ja kuvataiteilijakoulutukseen hyväksyttyjen määrän 

kehitys Lahden taideinstituutissa ja Kuvataideakatemiassa vuosina 1972 – 2000. 
 

 

 

 

(Liite 3) Kuvataiteilijajärjestöjen jäsenmäärän kehitys eräiden järjestöjen osalta vuosina 1969 -2000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taideinstituutti 1972 1977 1984 1993 2000 

hakemuksia 41 77 100 163 277 

hyväksytyt 13 10 10 12 15 

Kuvataideakatemia      

hakemuksia 132 152 280 527 638 

hyväksytyt 17        17 25 25 26 

järjestö 1969 1989 1997 2000 kasvu 
69-70 

kasvu 89 - 
00 

Suomen 
Kuvanveistäjäliitto 

 

84 179 293 314 113 % 75 % 

Suomen 
Taidegraafikot 

 

108 240 292 237 122 -1 % 

Suomen 
Taidemaalariliitto 

 

260 638 1136 1183 145 % 85 % 



 

 

Oppiaineen nimi ja kokonaistuntimäärä: Maalaus 1    8/8 = 228 h 1. vsk  
 
Tavoitteet: 
Opetuksen tavoitteena on perehdyttää oppilaat maalaustaiteen takniikkaan ja eri ilmaisumuotoihin 

  

 
Sisältöalue Menetelmä- ja 

lähdeviite 
Tunnit Huomautukset 

Sommitteluperiaatteiden ja 
ilmaisukeinojen selvittelyä 
pinta- ja kolmiulotteisissa 
tehtävissä 
 
Maalausta annetuista ja 
vapaista aiheista materiaalina 
öljy- ja vesiliukoiset värit 
 
Mallimaalausta 
 
Esimerkkejä 
harjoitustehtävistä: 

- Seisova malli 
koko 60 x 40 cm, 
öljyvärein 
Työhön käytetty 
aika 3 x 8h 

- Maisemasarja 
vesivärein A2-
kokoon 
Työhön käytetty 
aika 8h 

Luennot 
Tuntiharjoitukset 
Harjoitustyöt 
Näytteet 
(valmistetaan 
itsenäisesti 
opetustuntien 
ulkopuolella) 
Kritiikit 
(oppilastöiden 
arvostelu) 
 
 
Lähdeviitteet: 
 
Opintokäynnit 
suurikokoisia 
taideteoksia 
toteuttaviin 
liikkeisiin ja eri 
taiteilijoiden 
ateljeihin 
Näyttelykäynnit 
Filmit, mm. eri 
taiteilijoiden 
tuotantoa esittelevät 
Diat: STA-
kokoelmat, opettajan 
omat diat 
 
Opettajan 
henkilökohtainen 
kokemus ja 
koulutuskokemus 
 
Alan julkaisut ja 
kirjallisuus 

  Valmistettava 
vähintään 
10 harjoitustyötä 
5 näytettä 

 

 

  
  
 
 
 
 

 

( Liite 4) Lahden taidekoulun opetussuunnitelma 1976. Maalaus 1.vsk. 

 

   



 

 

 Taidekoulu, 
lukusuunnitelma 
1978 - 1979  
 
 

        

 Opetusaineiden 
viikkotuntimäärät 

        

           
          
 Lukuvuosi 

  
 

  1. 2. 3. 

 
 
Yleisaineet         

 Taidehistoria   2/2 -  - 
 Valokuvauksen perusteet   2/2 2/2 -  
 Deskriptiivinen geometria   -  2/2 -  
 Värioppi ja sommittelu   4/4 4/4 -  
 Yhteensä   8/8 8/8 -  
   

 
        

 
 
Ammattiaineet         

 Maalaus 1-2-3   8/8 16/16 28/28 
 Kuvanveisto 1-2-3   8/8  - 28/28 
 Taidegrafiikka 1-2-3   8/8 8/8 28/28 
 Piirustus 1-2   8/8 8/8 -  
 Visuaalinen suunnittelu   -  -  8/8 
 Materiaalisommittelu   -  -  4/4 
 Yhteensä  40/40 40/40 40/40 
   

 
        

   Vapaaehtoiset aineet       
  

Englanti 
   

2/2 
    

 Sosiologia   2/-     
 Psykologia   -/2     
 Croquispiirustus   3/3     

      

 

 

 

( Liite 5) Lahden taidekoulun lukusuunnitelma 1978 - 1979 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Lahden taideteollinen oppilaitos, 
graafisen suunnittelun osaston 
lukusuunnitelma 1978 - 1979 
  
Opetusaineiden viikkotuntimäärät 

 
 
Lukuvuosi    1. 2. 3. 
 
 
Yleisaineet  
      
Deskriptiivinen geometria   2/2 - - 
Psykologia ja sosiologia   2/2 - - 
Taidehistoria    2/2 - - 
Värioppi    4/4 - - 
Plastinen sommittelu   4/4 - - 
Valokuvaus    4/4 4/4 - 
Ammattialan Englanti   - - 2/2 
Yhteensä    18/18 4/4 2/2 
 
 
Ammattiaineet 
 
Tekstaus    4/4 - - 
Kuvallinen viestintä   2/2 4/4 - 
Graafinen teknologia   - 4/4 4/4 
Graafinen ilmaisutekniikka   4/4 4/4 - 
Typografia    - 4/4 - 
Graafinen Käsivara   - 4/4 4/4 
Kirjagrafiikka    - 4/4 4/4 
Näyttelysuunnittelu   - 4/4 - 
Pakkaussuunnittelu   - - 4/4 
Mainosgrafiikka   - 4/4 4/4 
Tiedotusoppi    2/2 - 4/4 
Visuaalinen suunnittelu   4/4 - - 
Taitto    - - 2/2 
Lopputyö    - - 8/8 
Yhteensä    16/16 32/32 34/34 
 
 
Tukiaineet 
 
Piirustus ja anatomia   4/4 3/3 4/4 
Kurssivara    - 1/1 - 
Yhteensä    38/38 40/40 40/40 
 

 

(Liite 6) Lahden taideteollinen oppilaitos, graafisen suunnittelun osaston lukusuunnitelma 1978 - 
1979 
 
 



 

 

 
 Taidekoulu,            
 lukusuunnitelma 

1971 - 1972 
          

             
 Opetusaineiden 

viikkotuntimäärät 
          

             
           
 Lukuvuosi     1. 2. 3. 
  

 
 
Deskriptiivinen 
geometria 

     
 
 
 
2/- 

  
 
 
 
- 

  
 
 
 
- 

 Fototekniikka      - 2/2 2/2 
 Maalaus ja värioppi     4/8     
 Materiaalisommittelu     4/4 4/4  - 
 Muoto-oppi     2/-     
 Piirustus     4/8 4/4 4/4 
 Plastinen sommittelu     4/4     
 Psykologia     2/-  - - 
 Sommittelu     - 4/4 - 
 Sosiologia     -/2  - - 
 Taidehistoria     2/2  - - 
 Tekstaus     2/-  - -  
 Vieras kieli (englanti)     2/2  - -  
 Visuaalinen suunnittelu     8/8  - - 
 Yhteensä    36/38 14/14 6/6 
   

 
          

 Muovailu ja kuvanveisto      - 8/8 8/8 
 Taidegrafiikka      - 8/8 8/8 
 Taidemaalaus      - 8/8 16/16 
 Yhteensä    36/38 38/38 38/38 
             
             
 

 

 

(Liite 7) Lahden taidekoulun lukusuunnitelma 1971 - 1972 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          



 

 

 
 
Taideteollinen oppilaitos, 
graafisen suunnittelun osaston 
lukusuunnitelma 1971 - 1972 

  
Opetusaineiden viikkotuntimäärät 
  
 
Lukuvuosi 
 

      
 
 
 
 
1. 

  
 
 
 
 
2. 

  
 
 
 
 
3. 

 Deskriptiivinen geometria     2/-  -  - 
 Fototekniikka       4/4 4/4 
 Maalaus ja värioppi     4/4 -   - 
 Materiaalisommittelu     4/4 -   - 
 Muoto-oppi     2/- -   - 
 Piirustus     4/4 4/4 4/4 
 Plastinen sommittelu     4/4 -  -  
 Psykologia     2/- -  -  
 Sommittelu       4/4 4/4 
 Sosiologia     -/2 - -  
 Taidehistoria     2/2 -  -  
 Tekstaus     2/2 -  -  
 Vieras kieli (englanti)     2/2 -  -  
 Visuaalinen suunnittelu     8/8 -  -  
 Yhteensä    36/32 12/12 12/12 
             
 Graafinen ilmaisutekniikka     - 8/8 - 
 Graafisen suunnittelun perusteet     2/6 -  -  
 Graafinen teknologia     -  8/8 4/4 
 Kirjagrafiikka     -  -  4/4 
 Mainonnan ja markkinoinnin 

perusteet 
    -  2/2 -  

 Mainosgrafiikka     -  8/8 8/8 
 Pakkaussuunnittelu     -  -  4/4 
 Visuaalisen kommunikaation 

perusteet 
    -  -  2/2 

 Ympäristöviestintä     -  -  4/4 
 Yhteensä    38/38 38/38 38/38 

 

 

 

 

(Liite 8) Taideteollisen oppilaitoksen graafisen suunnittelun osaston lukusuunnitelma 1971 - 1972 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Lahden taideinstituutin 
lukusuunnitelma 
1989 – 1990 
 
Opetusaineiden viikkotuntimäärät 
 
 
Lukuvuosi   1. 2. 3. 4. 
 
Yleisaineet 
 
Valokuvauksen perusteet  3/- 3/3 - - 
Värioppi ja sommittelu  6/6 4/4 - - 
 
 
Ammattiaineet 
 
Maalaus   7/7 12/12 40/40 40/40 
Kuvanveisto  7/7 12/12 40/40 40/40 
Taidegrafiikka  7/7 12/12 40/40 40/40 
Piirustus   4/8 8/12 8/8 - 
 
 
Vapaaehtoiset aineet 
 
Croquis-piirustus  3/3 3/3 3/3 3/3 
 
 
Taidehistoria, anatomia, työelämätieto ja liikunta on hoidettu eripituisina periodeina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
(Liite 9) Lahden taideinstituutin lukusuunnitelma 1989 - 1990 
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