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1 Johdanto 
 

Elämän parhaiksi hetkiksi kuvaillaan yleensä tunnekokemuksia, joihin liittyy 

keskittymistä, syvää sitoutumista ja täyttymyksen tunnetta. Näillä sanoilla ku-

vaillaan myös flow-kokemuksia, joihin tämän tutkielman mielenkiinto kohdentuu. 

Fenomenologisessa lähestymistavassa keskiössä on ihmisen kokemusten ja 

ilmiöiden kuvaaminen (Metsämuuronen 2008; Perttula 2005, 116—134). Tämän 

tutkielman tarkoitus on selvittää millaisia ovat käsityö– ja taideammattilaisten 

flow-kokemukset ja miten ne kytkeytyvät onnellisuuteen. 

 

Flow-teorian kehittäjä Csikszentmihalyin (1990, 120) mukaan taiteen tekemisen 

syy on todennäköisesti kautta aikojen ollut flow-kokemuksen synnyttäminen niin 

taiteilijassa, kuin katsojassakin. Esiymmärrykseni mukaan käsityö- ja taideam-

mattilaisten työhön liittyy tilanteita, jotka ovat suotuisia flow-kokemuksen synty-

miselle. Käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemuksia analysoidaan sen 

kautta, miten ne sijoittuvat luovan suunnittelu- ja valmistusprosessin eri vaihei-

siin. Käsityötieteen näkökulmasta tutkielma tuo yhden näkökulman käsityöpro-

sessin tarkasteluun. 

 

Flow-kokemukset ovat yksi onnellisen elämän ulottuvuus. Onnellisuus on Pöllä-

sen (2012, 3) mukaan osa hyvinvointia, mikä ilmenee myös tyytyväisyytenä 

elämään, sekä mahdollisuutena toteuttaa itseään. Erityisesti flow-kokemukseen 

johtavalla toiminnalla oletetaan Pölläsen mukaan olevan hyvinvointia tukevia 

ominaisuuksia. Tutkielman tuloksissa kuvataan, kuinka käsityö- ja taideammatti-

laiset kokevat itsensä toteuttamisen merkityksellisen työn kautta onnellisuuden 

edellytykseksi.  

 

Positiivisessa psykologiassa ajatus suunnataan elämän mielekkyyteen, sekä 

ympäristöihin ja ihmisen kehittämiin instituutioihin, jotka edistävät hyvää elämää 

(Ojanen 2007, 10). Tämä tutkielma lähestyy käsityö- ja taideammattilaisten ko-

kemuksia positiivisen psykologian viitekehyksestä. Hyvää edistävänä ympäris-

tönä tutkielmassa nähdään läntiselle Uudellemaalle sijoittuva Fiskarsin ruukki. 

Fiskarsin ainutlaatuisessa taiteilijayhteisössä asuu ja työskentelee yli sata taitei-

lijaa, muotoilijaa ja käsityöläistä. Tutkielmassa tarkastellaan myös sitä, millainen 
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vaikutus Fiskarsin yhteisöllä ja ympäristöllä on käsityö- ja taideammattilaisten 

flow-kokemuksille.  

 

Tulevana opettajana haluan ymmärtää flow-ilmiötä, sillä näen, että oppilaan oh-

jaaminen kohti omaa kasvua ja kukoistusta on ensiarvoisen tärkeää. Lapset 

ovat Csikszentmihalyin (1993, 249) mukaan usein jatkuvassa flow-tilassa ja 

nauttivat oman itsensä ilmaisemisesta. Koulu alkaa pian ohjata heidän kasvu-

aan malleihin, joita he eivät voi itse hallita. Tämän seurauksena Csikszentmi-

halyi  näkee flow-tilan syntyvän harvemmin. Flow-tilan kokemisesta on tutkimus-

ten mukaan monenlaista hyötyä, joista tärkeimpänä ovat myönteiset vaikutukset 

elämänlaatuun. Flow-tilan esiintymistiheys ennustaa taitojen kehittämistä pa-

remmin kuin kognitiiviset kyvyt, persoonallisuuden piirteet tai vanhempien tulo-

taso (Csikszentmihalyi 1993, 251). Opettajan työn kannalta tämä on huomion-

arvoista.  

 

Käsityön tulevaisuus on kytkeytymässä vahvasti hyvinvointiin (Nuutinen, Soini-

Salomaa & Kangas 2014, 206). Otaksun, että flow´n kokemiseen liittyy edelly-

tyksiä, jotka voivat ohjata ihmistä kohti hyvinvointia ja sitä kautta onnellisuutta. 

Käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemusten tutkiminen tuottaa hyödyllistä 

tietoa sovellettavaksi käsityön opetukseen. Ymmärtämällä flow-kokemuksen 

luonnetta luovan prosessin eri vaiheissa, on mahdollista luoda monitahoisia ja 

inspiroivia puitteita opetukselle. Uuden opetussuunnitelman perusteissa (2014) 

yhtenä käsityön merkityksenä mainitaan mielihyvää tuottava kokemus. Flow-

kokemuksen mahdollistaminen käsityön opetuksessa on perusteltu tavoite opet-

tajalle.  

 

Tutkimukseen osallistuneista henkilöistä käytetään nimitystä käsityö – ja tai-

deammattilaiset. Tämä kuvaa hyvin henkilöitä, jotka toimivat käsityön, muotoilun 

ja taiteen aloilla. Käsityön käsitteeseen kuuluu kosketus materiaaliseen, aisti-

seen maailmaan, mutta käsityö ei rajaudu tiettyyn käytettyyn materiaaliin tai kä-

sityötekniikkaan (Kouhia & Laamanen 2014, 13). Käsityön käsite on Kouhian ja 

Laamasen (2014, 13) mukaan vaikeasti määriteltävä ja jopa kiistanalainen. Tul-

kintani mukaan suurin osa haastateltavista olisi voinut määritellä itsensä käsi-

työläiseksi, mutta kaikki eivät olisi kokeneet tätä omakseen.  

https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
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Tässä tutkielmassa katse suunnataan käsityö- ja taideammattilaisten uppoutu-

mista vaativaan, joskus nautinnolliseksikin koettuun luovaan prosessiin, sekä 

Fiskarsin kiehtovaan yhteisöön ja ympäristöön, jotka nähdään omalta osaltaan 

potentiaalisena flow´n mahdollistajana. Olen onnellinen, että haastatteluihin 

osallistuneet käsityöläiset, muotoilijat ja taiteilijat raottivat minulle persoonallis-

ten kotiensa ja työtilojensa ovia, mutta ennen kaikkea siitä, että sain tilaisuuden 

kurkistaa ainutlaatuisiin flow´n ja onnellisuuden kokemuksiin. 
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2 Luovan prosessin vaiheet 
 

Käsityö – ja taideammattilaisten luovaa prosessia lähestytään tutkielmassa Ant-

tilan (1992) käsityöllisen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettisen mallin, 

sekä uudemman suunnitteluprosessiin liittyvän tiedon kautta. Luovan prosessin 

käsitteellistäminen on tässä yhteydessä olennaista, jotta tutkielmassa kiinnos-

tuksen kohteena olevaa flow-kokemusta voidaan myöhemmin tarkastella luovan 

prosessin eri vaiheissa. 

 

Käsityö tarkoittaa erilaisin käsityöllisin menetelmin valmistettua objektia, sekä 

sen tuottamisen toimintaa. Tämän lisäksi käsityö kytkeytyy monisyisiin sosiaali-

siin ja kulttuurisiin rakenteisiin, arvoihin, merkityksiin ja kokemuksiin. (Kouhia & 

Laamanen 2014, 13–14.) Tämä tutkielma keskittyy käsityöllisen ja luovan tuot-

tamisen toiminnan synnyttämiin kokemuksiin. Luovaa tuottamista tarkastellaan 

lyhyesti perinteisesti määriteltyjen luovan prosessin vaiheiden kautta, josta siir-

rytään tarkastelemaan ideoinnin, suunnittelun -ja valmistuksen vaiheita laajem-

min.  

 

2.1 Luovan prosessin perinteinen jaottelu 

 

Käsityö- ja taideammattilaisten työskentelyyn kuuluu olennaisena osana erilai-

sia luovan prosessin vaiheita. Uusikylä (2012, 119) kuvaa luovan prosessin ja-

kamista perinteisen pelkistetyn mallin mukaisesti neljään vaiheeseen. Vaiheista 

ensimmäinen, valmistautuminen, on ongelman löytämistä ja tarkastelua monel-

ta suunnalta. Csikszentmihalyin (1996, 145) mukaan luovan prosessin valmis-

tautumisvaiheessa ympäristön tuttuus on eduksi keskittymiselle. Flow-

kokemuksen osalta tämän vaiheen merkitys liittyy toiminnan mahdollisuuden 

tunnistamiseen. Csikszentmihalyin (1993, 304) mukaan toiminnan mahdollisuu-

den, eli haasteen tunnistaminen on flow-kokemuksen edellytys ja sitä varten on 

kyettävä irrottautumaan tutusta ja oltava avoin uusille mahdollisuuksille.  

 

Kypsyttelyn aikana ongelma hautuu Uusikylän (2012, 120) mukaan alitajunnas-

sa, jolloin on mahdollista keskittyä toisen tyyppiseen työhön. Csikszentmihalyin 

(1996, 146) mukaan kypsyttelyvaiheen aikana stimuloiva ympäristö voi auttaa 
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prosessia. Luova prosessi voi Uusikylän mukaan kestää alitajunnassa vuosi-

kymmeniä. Oivallusvaiheessa syntyvät ratkaisut. Oivalluksen hetkeä kuvataan 

usein läheisesti flow-kokemukseen liittyvänä ahaa-elämyksenä. Uusikylä (2012, 

120) kuvaa, että oivallusta ei voi saada aikaan tahdonalaisesti, vaan se syntyy 

odottamattomasti. Oivallushetki voi olla hetkellinen ja lyhyt, vaikka se usein tu-

lee pitkän hautomisen jälkeen. Todentamisen vaiheessa analysoidaan ajattelu-

työn tulos ja hyväksytään ratkaisu. (Uusikylä 2012, 120—121.) Luova prosessi 

on kuitenkin Anttilan (1992, 71) mukaan edellä kuvattua laajempi ja monisyi-

sempi ilmiö, jossa vaiheet eivät etene järjestyksessä, vaan vuorovaikutus sääte-

lee prosessia. Luova ajattelu on dynaaminen prosessi, jossa myös yksilö muut-

tuu ajan kuluessa (Anttila 1992, 71). Seuraavaksi siirrytään käsityön suunnitte-

lun ja valmistuksen prosessin eri vaiheisiin, jotka Anttila (1992, 70) näkee loogi-

sessa yhteydessä luovuuteen. 

 

2.2 Suunnittelu- ja valmistusprosessin vaiheet 

 

Käsityöntekijä on avainasemassa Anttilan (1992, 108) käsityöllisen suunnittelu- 

ja valmistusprosessin teoreettisessa mallissa. Tekijän on hallittava prosessin 

ideointi- ja tuotantovaihe, sekä valmistuvan tuotteen arviointi. Malli etenee spi-

raalimaisesti, mikä mahdollistaa liikkumisen eri vaiheiden välillä. (Anttila 1992, 

107.) Suunnittelu- ja valmistusprosessi on moniulotteinen tapahtuma, johon Ant-

tilan (1992, 108) sanoin on panostettava persoonallisuuden kaikilla ulottuvuuk-

silla. Csikszentmihalyin (1993, 238) mukaan flow-kokemuksessa haasteet ovat 

usein niin suuret, että tehtävään panostetaan koko taidon voimalla ja tarkkaa-

vaisuus täytyy kohdistaa täydellisesti tehtävään. Suunnittelu- ja valmistusvai-

heisiin sisältyvien moninaisten haasteiden vuoksi oletan niihin liittyvän myös 

flow-kokemuksia. Onkin mielenkiintoista pohtia, edellyttääkö flow-kokemuksen 

saavuttaminen käsityö- ja taideammattilaisen sinnikästä ponnistelua tehtävän 

parissa vai riittääkö täydellinen tarkkaavaisuuden kohdistuminen helpompaan-

kin tehtävään flow-kokemuksen saavuttamiseen. 

 

Suunnitteluprosessi alkaa Anttilan (1992, 129) mallissa tuumailuvaiheella, johon 

liittyy informaation hankkimista ongelman ratkaisun hahmottamiseksi. Usein 

suunnitteluprosessin ensimmäistä vaihetta nimitetään ideoinniksi ja siinä käyte-
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tään erilaisia lähestymistapoja (Laamanen & Seitamaa-Hakkarainen 2014, 13). 

Laamasen & Seitamaa-Hakkaraisen (2014, 12) mukaan tehtävänannot toimivat 

usein suunnitteluprosessin käynnistäjinä ja tehtävä määrittelee suunnittelupro-

sessin luonnetta, sillä sen kautta asetetaan suunnittelulle rajoitteita. Avoimet ja 

monimutkaiset suunnitteluongelmat ovat tyypillisiä käsityölle, suunnittelulle ja 

muotoilulle (Laamanen & Seitamaa-Hakkarainen 2014, 12).  

 

Anttila (1992, 129) kuvaa ideoinnin vaiheessa hankittavaa informaatiota luon-

teeltaan sisäisenä, eli tekijän aikaisemmista kokemuksista, arvoista ja asenteis-

ta kumpuavana, sekä ulkoisena, monista lähteistä hankittavana tietona. Uu-

dempi tutkimus tuo tarkennusta edellä kuvattuun informaation hakuun ja puhuu 

ideoinnin vaiheessa vaikuttavista inspiraation lähteistä. Inspiraation lähteet ja-

otellaan Laamasen & Seitamaa-Hakkaraisen (2014, 20) mukaan kolmeen kate-

goriaan. Olemassa olevat inspiraationlähteet viittaavat fyysisessä ympäristössä 

ja kulttuurissa olevaan materiaaliseen ja käsitteelliseen varantoon. Itse tuotetut 

inspiraation lähteet ovat omien tekemisen prosessien kautta syntynyttä materi-

aalia. (Laamanen & Seitamaa-Hakkarainen 2014, 20.) Tulkitsen, että olemassa 

olevat inspiraation lähteet voivat tämän tutkielman kontekstissa olla Fiskarsin 

ympäristöön ja yhteisöön liittyviä tekijöitä.  

 

Inspiraation lähteiden tuottaminen itse voi käytännössä Laamasen (2016, 50) 

mukaan olla materiaalin keräämistä, kokeilujen työstämistä ja luonnostelua in-

spiraation ja idean löytämiseksi. Kolmantena ovat sisäiset inspiraation lähteet, 

jotka liittyvät kokemuksiin ja muistoihin (Laamanen & Seitamaa-Hakkarainen 

2014, 20). Sisäiset kokemukset ja muistot tarjoavat Laamasen (2016, 53—54) 

mukaan ulkoisiin inspiraation lähteisiin yhdistettynä potentiaalisia resursseja 

uniikkien ideoiden luomiseen. (Laamanen 2016, 53-54). 

 

Ideoinnin avulla etsitään uusia näkökulmia aiheeseen (Laamanen & Seitamaa-

Hakkarainen 2014, 13). Uusien ideoiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi on Ant-

tilan (1992, 128—129) mukaan kyettävä tarvittaessa irrottautumaan sisäisten 

mallien ohjauksesta. Laamasen & Seitamaa-Hakkaraisen (2014, 21) mukaan 

inspiraation lähteistä irti pääseminen voi olla vaikeaa. Fiksaation syntymisellä 
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viitataan liialliseen inspiraation lähteeseen kiinnittymiseen, jolloin idean kehittely 

pysähtyy (Laamanen & Seitamaa-Hakkarainen 2014, 20—21). 

 

Materiaali voidaan nähdä ajattelun ja konkretian välineenä. Materiaali on kes-

keinen kaikissa käsityön prosessin vaiheissa, mutta Kouhia ja Laamanen (2014, 

14) korostavat, että käsityöhön kuuluu myös sitä, mikä ei ole kiinni materiassa. 

Laamanen (2016, 50) kuvaa ideointia monimateriaalisena ja moniaistisena pro-

sessina, jossa mielikuvat ja materiaaliset tekijät ohjaavat prosessia eteenpäin. 

Inspiraationa suunnittelussa toimivat Laamasen ja Seitamaa-Hakkaraisen 

(2014, 17) mukaan materiaaliset esineet, mutta myös niihin liitetyt immateriaali-

set merkitykset, assosiaatiot ja mielikuvat sekä niistä saatava tieto. Anttilan 

(1992, 114) mukaan keskeistä on mielikuva, jonka annetaan kehittyä koko 

suunnittelu – ja valmistusprosessin läpi. Mielikuvat voivat olla orientoivia, eli 

kohdetta kuvaavia ja operatiivisia, eli toimintaa kuvaavia (Anttila 1992, 122). 

 

Yhdessä projektissa suunnittelijoilla voi olla satoja inspiraation lähteitä, joista 

aktiivisen prosessoinnin avulla haetaan kantavaa ideaa (Laamanen & Seita-

maa-Hakkarainen 2014, 19). Kantavan idean luomisella on Laamasen (2016) 

mukaan erityinen merkitys ideointiprosessissa. Se on suunnittelijan oma näkö-

kulma tehtävään, joka rajaa suunnitteluprosessia jatkossa. Laamanen kuvaa 

kantavaa ideaa motivoivana lähtökohtana, joka tuo koko prosessille sielun sekä 

mahdollisuuden uutta luovaan otteeseen. (Laamanen 2016, 56.) 

 

Informaation hankinta on erillinen vaihe suunnittelun ja valmistuksen prosessis-

sa, mutta se liittyy myös jokaiseen päävaiheeseen erikseen (Anttila 1992, 129). 

Alkumielikuva tuotteesta hahmottuu Anttilan (1992, 111) mallissa arvoanalyysin 

ja funktioanalyysin kautta. Erilaiset ratkaisuvaihtoehdot alkavat täsmentyä ja 

suunnitteluprosessissa edetään toimintasuunnitelman laatimiseen. Suunnittelu-

tehtävän ratkaiseminen ja tuotteen toteuttaminen edellyttävät Laamasen ja Sei-

tamaa-Hakkaraisen (2014, 4) mukaan yleensä sekä kuvallista, että teknistä 

suunnitelmaa. Toteutusvaiheessa tutkitaan ideoiden toimivuutta ja toteuttamis-

kelpoisuutta tekemällä, kokeilemalla ja tutkimalla prosessia yhä uudelleen (Ant-

tila 1992, 130). Erilaisten hahmomallien ja prototyyppien valmistaminen ja tes-

taaminen kuuluvat valmistusvaiheeseen (Anttila 1992, 139).  
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Tekijä pyrkii Anttilan (1992, 109) mukaan optimoimaan resurssinsa eli osaami-

sensa, työvälineiden tarkoituksenmukaisen käytön, materiaalit ja taloudelliset 

tekijät, sekä tuotteen tarkoituksen. Toteutusvaiheessa tuotetta kehitetään itera-

tiivisesti, vaihe vaiheelta, jota Anttilan (1992) prosessikaaviossa kuvataan toi-

mintakierroksilla. Mielikuva tuotteesta tarkentuu ja tarkentuva mielikuva edistää 

tuotteen valmistumista. (Anttila 1992, 111.) Myös Laamanen & Seitamaa-

Hakkarainen (2014, 15) kuvaavat, että käsityön valmistusvaiheessa ideat voivat 

vielä elää ja muuttua, vaikka tuotteen valmistaminen edellyttää yleensä sekä 

kuvallisen että teknisen suunnitelman tuottamista. 

 

Rutiinit kuuluvat olennaisesti käsityön tekemiseen ja liittyvät käsityötaidon fyysi-

seen puoleen. Anttilan (1992, 205) mukaan on jopa vaikeaa kuvitella hyvän 

tuotteen syntyvän ilman käden rutiininomaista taitoa. Suunnittelu- ja valmistus-

prosessissa varsinaista työsuoritusvaihetta on usein pidetty rutiininomaisena 

tehtävänä. Eteneminen kohti lopputulosta tapahtuu kuitenkin usein erilaisten ta-

pojen kautta, joihin vaikuttavat tekijän aikaisemmat kokemukset, taidon- ja tie-

don hallinnan taso, sekä persoonallisuustekijät. (Anttila 1992, 208.) 

 

Anttila (1992, 210) näkee arvioinnin olevan läsnä prosessin jokaisessa vaihees-

sa ja sitä kautta saadun palautteen suuntaavan prosessia. Palaute nähdään 

myös olennaiseksi flow-kokemuksen edellytykseksi. Csikszentmihalyin (1993, 

13) mukaan flow-kokemus ilmenee todennäköisesti tekemisessä, jossa toiminta 

tarjoaa selkeää palautetta tehtävässä suoriutumisesta. Tämän perusteella pa-

lautteen voi nähdä merkittävänä niin luovan prosessin etenemiselle, kuin siinä 

mahdollisesti saavutettaville flow-kokemuksille.  

 

Käsityö on Kouhian ja Laamasen (2014, 17) mukaan vuorovaikutusta yllätyksel-

lisen materian ja välineiden kanssa, joten kaikkea voi ennakoida. Prosessin 

tarkka analysointikaan ei takaa, että vaiheet etenisivät suunnitellusti (Kouhia & 

Laamanen 2014, 17). Myös flow-kokemus näyttäytyy esiymmärrykseni mukaan 

yllätyksellisenä ja ennakoimattomana tilana. Onkin mielenkiintoista pohtia, mi-

ten flow-kokemus ilmenee suhteessa luovan prosessin yllätyksellisyyteen. 

Esiintyykö flow-kokemuksia mahdollisesti enemmän silloin, kun luovassa pro-
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sessissa ollaan jonkin uuden yllätyksellisen oivalluksen äärellä vai liittyykö flow 

tyypillisesti tilanteisiin, joissa tekeminen soljuu ongelmitta eteenpäin.  

 

 

Kuvio 1. Käsityötuotteen suunnittelu -ja valmistusprosessin teoreettinen malli (Anttila 
1992, 111) 

  

2.3 Luovan prosessin merkitys tekijälle 

 

Käsityön suunnittelu- ja valmistusprosessi on Anttilan (1992, 32) mukaan sellai-

sen produktin aikaansaamista, jossa virittyvät tekijän erilaiset persoonallisuuden 

osa-alueet, sen kognitiiviset, sensomotoriset, emotionaaliset ja sosiaaliset teki-

jät. Tekijä arvioi, missä määrin työ tuottaa hänelle henkistä tai sensomotorista 

mielihyvää (Anttila 1992, 32—33). Tämän tutkielman kannalta erityisesti flow-
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kokemus nähdään henkistä mielihyvää tuottavana käsityöprosessin osana, jon-

ka merkitystä tekijä arvioi itse. 

 

Taiteen ja käsitöiden tekemisen funktiot voi Linkon (1998, 371) mukaan nähdä 

moderniin yksilöitymiseen kuuluvina itsensä toteuttamisen muotoina. Itsensä to-

teuttamisen merkitystä onnellisuuden saavuttamisessa tutkinut Waterman 

(1993, 682) näkee, että itsensä toteuttamisen tunteita syntyy silloin, kun yksilö 

on täydellisen uppoutunut toimintaan ja sitoutuu siihen täysin. Flow-kokemusta 

kuvataan usein täydellisenä uppoutumisena toimintaan, joka tuottaa suurta iloa 

(Csikszentmihalyi 1990, 19). Tutkielmassa haetaan vastausta siihen, miten kä-

sityö- ja taideammattilaisten työ itsensä toteuttamisen funktiona kytkeytyy flow´n 

ja onnellisuuden kokemuksiin. 

 

Käsityön tekemisen nautinto tuo elämään mielekkyyttä ja voi toimia yksilöllisen 

elämänpolun suuntaviivana. Vaikka kysymys on yksilöllisestä projektista, sen vi-

rittäjänä tai taustatukena voi olla yhteisö. (Linko 1998, 375.) Käsityöläisten, 

muotoilijoiden ja taiteilijoiden työssä on usein kyse yksilöllisistä projekteista, 

mutta erilaiset yhteistyökuviot näyttävät tulkintani mukaan kukoistavan Fiskar-

sissa. Fiskarsin yhteisöllä ja osuuskunnalla on oletettavasti vaikutuksensa yksit-

täisen käsityö- ja taideammattilaisen toimintaan.  

 

Käsityön ilo syntyy Linkon (1998, 370) mukaan monista osatekijöistä, kuten 

suunnittelemisesta, tekemisen ilosta, valmiiksi saattamisen tuottamasta tyydy-

tyksestä, uusien tekniikoiden opettelemisesta ja oppimisesta. Tekemisen pro-

sessi merkitsee itsensä toteuttamista ja johtaa elämän merkitykselliseksi koke-

miseen (Linko 1998, 365). Tutkielman kannalta on mielenkiintoista tarkastella, 

millaisena käsityö- ja taideammattilaiset kokevat käsityön tekemiseen liittyvän 

nautinnon ja ilon, jotka Csikszentmihalyi (1990, 19) yhdistää flow-kokemuksen 

ominaisuuksiin. Tämä herättää pohtimaan, syntyvätkö käsityö- ja taideammatti-

laisten flow-kokemukset juuri edellä kuvatuista käsityön iloa tuottavista osateki-

jöistä.  

 

Olemassaololle tarkoitusta antaviin merkityksiin uskominen on Csikszentmi-

halyin (1993, 14) näkemyksen mukaan olennaista. Tarkoituksen löytäminen 
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elämään voi hänen mukaan lähteä mistä tahansa tavoitteesta, kunhan se tarjo-

aa selkeät päämäärät, selvät toimintasäännöt ja mahdollisuuden paneutua asi-

aan. Käsityö- ja taideammattilaisena toimiminen tarjoaa mahdollisuuksia paneu-

tua luovaan toimintaan ja asettaa itselle päämääriä, joita kohti pyrkiä. Tutkiel-

man tuloksissa kuvataan myöhemmin, miten merkitykselliseksi käsityö- ja tai-

deammattilaiset kokevat oman työnsä. Csikszentmihalyin (1990, 310) mukaan 

itse tavoite ei yleensä ole tärkeä, vaan tarkkaavaisuuden kohdistuminen saavu-

tettavissa olevaan, iloa tuottavaan toimintaan.  

 

 

3 Flow-kokemus luovassa työssä 
 

Tämän luku esittelee flow-teoriaa, sekä flow-kokemukselle ominaisia piirteitä. 

Käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemusten tutkimista varten on mielenkiin-

toista käsitellä persoonallisuuden yhteyttä ilmiöön. Flow´ta koetaan useimmiten 

työssä ja ilmiön tutkimiseksi käsityö- ja taideammattilaisia lähestytään heidän 

työnsä kautta. Lopuksi tarkastellaan työn imua ja työn mahdollisuuksia tuottaa 

flow-kokemuksia. 

 

3.1 Flow-kokemuksen tyypilliset piirteet 

 

Flow, eli optimaalinen kokemus, on tietoisuuden tila, jossa yksilö on täydellisen 

syventynyt toimintaansa ja saa siitä suurta iloa (Csikszentmihalyi 1990, 19). 

Määritelmä on syntynyt Mihaly Csikszentmihalyin tutkimustyön tuloksena, joka 

alkoi 1960-luvulla taiteilijoiden luovan prosessin parista.  

 

Flow-kokemuksen saavuttamiselle on Csikszentmihalyin (1993, 13) mukaan ul-

koisia ja sisäisiä edellytyksiä. Todennäköisimmin flow-kokemus saavutetaan 

toiminnoissa, joissa on konkreettiset tavoitteet ja ne ovat sopivassa suhteessa 

yksilön taitoihin. Edellytyksenä on, että toiminta tarjoaa selkeää palautetta teh-

tävässä suoriutumisesta ja mahdollistaa keskittymisen. 

 

Flow-kokemus liittyy tyypillisesti luovaan prosessiin, kuten taiteelliseen tai käsi-

työlliseen työskentelyyn (Uusikylä 2012, 127). Tutkimusten mukaan kuitenkin 
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mikä tahansa edellä mainitut ehdot täyttävä toiminta voi tuottaa optimaalisen 

flow-kokemuksen (Csikszentmihalyi 1993, 13).   

 
Flow-kokemuksen on Csikszentmihalyin (1993, 231) mukaan todettu olevan il-

miö, joka koetaan samalla tavalla iästä, sukupuolesta, kulttuuritaustasta tai yh-

teiskuntaluokasta riippumatta. Kokemusta kuvaillaan usein löytämisen tunteella. 

Jännitys syntyy, kun itsestä tai omista mahdollisuuksista käyttää hyväksi ympä-

ristön tarjoamia toimintatilaisuuksia, löytyy jotain uutta. (Csikszentmihalyi 1993, 

231.) Csikszentmihalyin (1993, 232) mukaan flow´n kokeminen edellyttää tietyn 

määrän taitoa, harjaantuneisuutta ja itsekuria. Tämän perusteella voi olettaa, et-

tä flow-kokemukset lisääntyvät uran edetessä. Myös tutkimus on löytänyt siitä 

viitteitä, joita kuvaan tarkemmin flow-persoonan käsittelyn yhteydessä.  

 

Flow-kokemuksen tyypilliset piirteet on jaettu Csikszentmihalyin (1993, 233) 

teorian pohjalta seuraaviin kahdeksaan tekijään:  

 

(1) selkeät tavoitteet  

(2) taitojen ja haasteiden tasapaino 

(3)  toiminnan ja tietoisuuden sulautuminen kokonaisuudeksi  

(4) keskittyminen  

(5) hallinta  

(6) itsetietoisuuden katoaminen  

(7) ajantaju  

(8) autoteelinen toiminta 

 

Yleensä flow-kokemuksessa toiminnan tavoitteet ovat selkeät ja palaute on väli-

töntä. Poikkeuksena ovat luovat työskentelyprosessit, joissa loppu on avoin. 

Luovassa työskentelyssä ei välttämättä aseteta etukäteen selkeitä tavoitteita, 

mutta henkilön täytyy kehittää voimakas käsitys siitä, mitä aikoo tehdä. Taiteili-

jalla ei ole välttämättä mielikuvaa, miltä valmis työ näyttää, mutta työskentelyn 

edettyä on selvää, tuleeko työstä sellainen, kun hän haluaa. Työstään nauttival-

la taiteilijalla on sisäiset kriteerit työlleen, jolloin hän työn tuloksen nähtyään tie-

tää mikä toimii. Nämä sisäiset suuntaviivat ovat edellytys flow´n kokemukselle. 

(Csikszentmihalyi 1990, 91.)  

https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
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Flow-kokemus edellyttää, että haasteet ja taidot ovat tasapainossa. Usein haas-

teet ovat niin suuret, että tehtävään on panostettava koko taidon voimalla. Tark-

kaavaisuus on kohdistettava täydellisesti tehtävään. Flow-kokemukselle on tun-

nusomaista, että toiminta ja tietoisuus sulautuvat tehokkaasti yhdeksi kokonai-

suudeksi. Toiminta virtaa spontaanisti ilman tietoista ponnistusta. Keskittyminen 

vie mukanaan ja merkityksettömät asiat eivät häiritse toimintaa, Csikszentmi-

halyi (1993, 238—239) kuvailee flow-kokemuksen tyypillisiä piirteitä. Näillä flow-

kokemuksen tyypillisillä piirteillä on yhtymäkohtia mindfulnesiin, eli tietoiseen 

läsnäoloon. Dhimanin (2012, 24) mukaan luovaan prosessiin liittyvä tietoinen 

läsnäolo ja flow edellyttävät molemmat uppoutumista, sitoutumista käsillä ole-

vaan hetkeen, sekä huomion täydellistä suuntaamista toimintaan. Dhimanin 

(2012, 25) mukaan tietoiselle läsnäololle tunnusomainen tarkkaavaisuuden vi-

reys edistää luovuuden ilmenemistä ja flow-kokemuksen syntymistä.  

 

Flow-kokemuksessa tilanne tuntuu olevan hallinnassa (Csikszentmihalyi 1993, 

237). Lisäksi tietoisuus itsestä usein katoaa ja ihminen kokee olevansa osa jo-

tain suurempaa kokonaisuutta (Csikszentmihalyi 1993, 240—241). Minätietoi-

suuden menettäminen ei Uusikylän (2012, 129) mukaan tarkoita minuuden me-

nettämistä, eikä etenkään tietoisuuden menettämistä. Kun minätietoisuus vähe-

nee, psyykkistä energiaa vapautuu Csikszentmihalyi (1993, 241) mukaan 

enemmän siihen, mitä on tekemässä. On siis perusteltua uskoa, että flow antaa 

lisäarvoa työskentelylle, jos se mahdollistaa psyykkisen energian paremman 

keskittämisen luovaan prosessiin.  

 

Käsitys ajan kestosta muuttuu tyypillisesti flow-kokemuksessa. Useimmiten aika 

tuntuu kulkevan nopeammin. Mekaaninen aikataulu on yksi flow-kokemusta es-

tävistä tekijöistä. (Csikszentmihalyi 1993, 242.) Lähden olettamuksesta, että kä-

sityö -ja taideammattilaiset muokkaavat itselleen joustavan ohjelman päästäk-

seen uppoutumaan tekemiseen ja se saattaa johtaa flow-kokemusten syntymi-

seen työssä. Ojanen (2007, 325) näkee, että flow-tila vie ajantajun niin, että tun-

teet eivät juuri liikahda sen aikana. Onkin mielenkiintoinen kysymys, millaisia 

ajantajuun liittyviä kokemuksia käsityö- ja taideammattilaisilla ilmenee työsken-

telynsä yhteydessä. 



 20 

 

Luova tunne johonkin uuteen todellisuuteen kohoamisesta on Csikszentmihalyin 

(1990, 116) mukaan flow-kokemukselle ominaista. Se pakottaa henkilöä korke-

ammalle suorituksen tasolle. Csikszentmihalyi (1990, 116) näkee, että flow 

muuttaa ihmisen itseä tekemällä siitä entistä kompleksisemman. Juuri kasvu ja 

kehitys määrittelevät flow-toimintojen arvon. Seuraava kuvio tuo esille, miten 

taitojen ja haasteiden tasapaino johtaa flow-kokemukseen.   

 

Kuvio 2. Flow-toimintoja seuraava tietoisuuden kompleksisuuden kasvu (Csikszentmi-
halyi 1990, 117) 

 

Käsityön tekemisen prosessi on Kouhian ja Laamasen (2014, 17) mukaan mo-

nisyinen ja siihen liittyy vaihtelua positiivisten ja negatiivisten tuntemusten välil-

lä. Kun työn asettamat haasteet ja omat taidot ovat tasapainossa, tekijä nauttii 

työstään. Kun taas tavoitteet ovat epäselvät, työ ei etene suunnitellusti, tai ma-

teriaalit ja työvälineet eivät ole sopivat, tekijä kokee ahdistusta. (Kouhia & Laa-

manen 2014, 17.) Oletetaan, että kuvio esittää luovaa toimintaa. Haasteet ja 

taidot, Csikszentmihalyin (1990, 116) mukaan kokemuksen kaksi teoreettisesti 

tärkeintä ulottuvuutta, on kuvattu akseleilla. A viittaa käsityö- ja taideammattilai-

seen, joka on kuvattu kuviossa neljänä eri ajankohtana. Flow´ta koetaan toden-

näköisesti ajankohtina A1 ja A4, jolloin taidot ja haasteet ovat tasapainossa 

keskenään. Kun haasteet ovat liian pienet taitoihin verrattuna (A2), käsityö- ja 

taideammattilainen pitkästyy. Liian korkeat haasteet taitoihin nähden (A3) ai-
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heuttavat ahdistuksen. Käsityön prosessia lähestytään Kouhian ja Laamasen 

(2014, 17) mukaan usein hyvinvoinnin näkökulmasta, mutta ilmeisistä hyvin-

vointivaikutuksista huolimatta siihen liittyy ajoittain myös turhautumista ja riittä-

mättömyyden tunteita. Tämä on nähtävissä myös kuviossa 2. Luovassa proses-

sissa liikutaan erilaisten tuntemusten välillä ja voidaan hetkittäin päästä kuvios-

sa 2 kuvattuun flow-kanavaan.  

 

Kasvu on olennainen tekijä edellä kuvatussa kuviossa. Taitojen karttuessa 

myös haasteiden on kasvettava, jotta flow-kokemuksia on mahdollista saavut-

taa. Ilon kokemisen tarve ajaa Csikszentmihalyin (1990, 118) mukaan ihmistä 

yhä uudelleen flow-kanavaan, yhä korkeammalle kompleksisuuden tasolle. Näin 

flow´n kokeminen johtaa käsityö- ja taideammattilaista kasvuun ja oman työn 

kehittämiseen. On mielenkiintoista pohtia, ajaako juuri ilon kokemisen tarve yk-

silöä tavoittelemaan flow-tilaa, vai syntyykö flow-tila sivutuotteena siitä, että yk-

silö pyrkii kehittymään esimerkiksi käsityö -ja taideammattilaisena.  

 

3.2 Itsessään palkitseva flow-kokemus 

 

Edellä on kuvattu flow-kokemukselle tyypillisiä piirteitä. Kun useat näistä toimin-

nan ehdoista täyttyvät, toiminnasta tulee miellyttävää ja sitä kannattaa tehdä 

sen itsensä takia, minkä Csikszentmihalyi (1993, 242) määrittelee autoteeliseksi 

toiminnaksi. Autoteelisuudella käsitteenä on yhtymäkohtia Decin ja Ryanin 

(2000, 237) sisäisen motivaation käsitteeseen. Sisäinen motivaatio tarkoittaa 

aktiivista sitoutumista tehtävään, jonka ihminen kokee itsessään mielenkiintoi-

sena ja tärkeänä. Samalla sisäinen motivaatio edistää kasvua. (Deci & Ryan 

2000, 233). Nakamuran ja Csikszentmihalyin (2002, 92) mukaan toiminnasta 

voi tulla sisäisesti motivoivaa, kun siinä koetaan flow´ta. Bakkerin (2003, 37) 

mukaan flow´n voi määritellä sisäisen motivaation, uppoutumisen ja nautinnon 

elementtien kautta. Sisäinen motivaatio näyttää kytkeytyvän olennaisesti flow-

kokemukseen, joskin näkemykset eroavat siinä, johtaako sisäinen motivaatio 

flow-kokemukseen vai synnyttääkö flow-kokemus sisäistä motivaatiota. 

 

Itseohjautuvuusteoria jakaa motivaatiotyypit jatkumolle, joka alkaa motivaation 

täydellisestä puutteesta ja kulkee ulkoisen motivaation kautta sisäiseen moti-
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vaatioon. Sisäinen motivaatio ja hyvin sisäistetty ulkoinen motivaatio ovat pe-

rusta omaehtoiselle ja itseohjautuvalle käyttäytymiselle. Kuitenkin näistä vain 

sisäinen motivaatio liittyy Csikszentmihalyin autoteelisuuden käsitteeseen, sillä 

sisäisessä motivaatiossa tekemisen nautinto motivoi ihmistä, kun taas hyvin si-

säistetyssä ulkoisessa motivaatiossa tekeminen on jonkin arvokkaan tuloksen 

välineellistä tavoittelua. (Deci & Ryan 2000, 237.) Itseohjautuvuusteoriaa tar-

kastellaan myöhemmin onnellisuuden yhteydessä hyvinvoinnin näkökulmasta. 

 Flow-teoria on saanut tutkimuksissa myös vastakkaisia tuloksia. Sharon Clarke 

ja John Haworth (1994) tutkivat opiskelijoiden kokemia tilanteita, niiden herät-

tämiä tunteita, sekä hyvinvointia.  Onnellisuutta koettiin eniten kontrolliksi nime-

tyssä tilanteessa, jossa taidot olivat hyvät ja haaste kohtalainen. Jopa ikävystyt-

tävät tilanteet koettiin miellyttävinä ja rentouttavina. Flow-kokemuksia esiintyi 

tutkimuksen mukaan vähiten ja ne liittyivät tilanteisiin, jotka edellyttivät kognitii-

vista osallistumista. Kuitenkin opiskelijoiden, jotka kokivat flow´n optimaalisena 

kokemuksena, todettiin saavan huomattavasti korkeampia pisteitä psyykkisen 

hyvinvoinnin mittauksissa. (Clarke & Haworth 1994, 511.)  Flow ei siis välttä-

mättä takaa onnellisuutta, mutta on vahvasti yhteydessä koettuun hyvinvointiin. 

Ojanen (2007, 326) tiivistää, että flow´n vähäisyys johtaa hyvinvoinnin alenemi-

seen ja jopa psyykkisiin ongelmiin.  

 

Myös Nakamura ja Csikszentmihalyi (2002, 97—98) ovat löytäneet viitteitä siitä, 

että vähän haastavat tilanteet, joissa yksilön taidot ovat hyvät, koetaan usein 

positiivisiksi. Näissä tilanteissa saatetaan kokea jopa enemmän motivaatiota ja 

onnellisuutta, kuin tilanteissa, joissa haasteet ja taidot ovat korkeat. Nakamuran 

ja Csikszentmihalyin mukaan kyseisissä tilanteissa haastetta ei nähdä toimin-

nan mahdollisuutena, vaan se koetaan stressaavana, jolloin haasteiden madal-

taminen on houkutteleva vaihtoehto. Toisaalta Nakamura ja Csikszentmihalyi 

(2002, 97—98) esittävät myös näyttöä siitä, että onnellisuuteen, luovuuteen ja 

tyytyväisyyteen liittyvät subjektiiviset kokemukset ovat merkittävästi positiivi-

sempia tilanteissa, joissa haasteet ja taidot ovat korkeat. Flow-kokemukselle 

tyypillinen taitojen ja haasteiden tasapaino näyttäytyy edellä kuvatun perusteella 

monia merkityksiä kantavana toiminnan ulottuvuutena. Seuraavaksi pohditaan, 

onko joillakin ihmisillä toisia enemmän taipumusta flow-kokemuksille. 
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3.3 Flow-persoona 

 
Joillakin ihmisillä on Csikszentmihalyin (1993, 13) mukaan sisäisiä kykyjä sovit-

taa omat taitonsa tarjolla oleviin haasteisiin ja kokea flow´ta muita useammin. 

Tutkielman kannalta tämä herättää kysymyksen, mikä on persoonallisuuden ja 

ympäristön, sekä muiden tekijöiden osuus käsityö- ja taideammattilaisten flow-

kokemusten synnylle. Flow-kokemusten yhteyttä persoonallisuuteen on kartoi-

tettu Mari Valkaman (2008) kvalitatiivisessa pro gradu -tutkielmassa.  Siinä sel-

vitettiin eri-ikäisten suomalaisten (n=246) flow-tilanteita, flow´lle otollisia ja hai-

tallisia persoonallisuustekijöitä, sekä flow´n yhteyttä onnellisuuteen. Tuloksena 

todettiin, että todennäköisyys saavuttaa flow-tila kasvaa iän myötä. Joillakin 

persoonallisuustekijöillä voi olla vaikutuksia flow-tilan saavuttamiseen. Taipu-

mus tunnollisuuteen ja ahdistuneisuuden korostuminen johti alhaisiin flow-

pistemääriin. Sen sijaan esimerkiksi hallinnan tunne ja minätietoisuuden katoa-

minen olivat vahvasti yhteydessä flow-kokemukseen. Avoimeksi jää, kuinka pal-

jon flow´n kokemistapa on riippuvainen yhteisön toimintakulttuurista.  

 

Jotkut ihmiset saattavat olla perusrakenteeltaan kyvyttömiä tuntemaan flow´ta. 

Tämä johtuu Csikszentmihalyin (1990, 130-131) mukaan psyykkisen energian 

keskittämisen vaikeudesta. Oppiminen ja aito ilo tulevat mahdottomiksi, jos ih-

minen ei pysty kontrolloimaan psyykkistä energiaansa. Ylenmääräinen itsensä 

tarkkailu ja itsekeskeisyys ovat haitaksi flow´n kokemiselle. (Csikszentmihalyi 

1990, 131.) Esteitä löytyy myös ympäristöstä ja sosiaalisista olosuhteista. 

Csikszentmihalyi (1990, 133) esittääkin olevan mahdollista, että, kulttuurit, jotka 

eivät ole pystyneet tarjoamaan ilon kokemusta, ovat kadonneet. Flow´n kokemi-

selle löytyy edellä mainittuja yksilöllisiä ja yhteisöllisiä esteitä.  Oletan, että 

myös flow´ta edistäviä tekijöitä löytyy yksilölliseltä ja yhteisölliseltä tasolta. 

 

Runsaasti flow´ta kokeva, osallistuva ja pitkästymätön ihminen on Csikszentmi-

halyin (1990, 299) mukaan autoteelinen. Tällainen ihminen kääntää helposti po-

tentiaaliset uhat iloa tuottaviksi haasteiksi ja säilyttää sisäisen harmonian. Auto-

teelinen persoona paneutuu perusteellisesti siihen mitä tekee. Keskittymisen 
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taito edistää paneutumista ja helpottaa flow´n saavuttamista. (Csikszentmihalyi 

1990, 299—302.) 

 

Flow ajaa yksilöitä luovuuteen ja suuriin saavutuksiin (Csikszentmihalyin 1990, 

305). Abrahan Maslowin mukaan luovalle ihmiselle on ominaista, että he eivät 

pelkää omia sisäisiä impulssejaan, hyväksyvät itsensä ja vapautuvat havain-

noimaan ja toimimaan vapaasti. Jo Maslow yhdistää huippukokemuksen luoviin 

ihmisiin. (Uusikylä 2012, 42.) Luovat yksilöt nauttivat siitä, mitä ovat tekemässä 

ja pitävät luovaa prosessia palkitsevana (Uusikylä 2012, 99). 

Luovaa ihmistä ohjaa sisäinen motivaatio. Se on keskeistä myös työn imussa, 

joka on Riikosen (2013, 79) mukaan flow´ta sivuava ajankohtainen käsite. Seu-

raavaksi käsitellään flow´ta työn kannalta. 

 

3.4 Flow´ta vai työn imua 

 

Käsitteenä työn imu viittaa Hakasen (2014, 342) määritelmän mukaan myöntei-

seen, tunne- ja motivaatiotäyttymyksen tilaan, johon liittyy tarmokkuus ja uppou-

tuminen työhön. Työn imua kokeva työntekijä on Riikosen (2014, 80) mukaan 

sinnikäs, työlleen omistautunut, uppoutunut ja ylpeä työstään. Kuvaukset työn 

imusta sopivat hyvin flow-kokemuksen kuvauksiin, minkä vuoksi kuljetan käsit-

teitä hetken rinnakkain. Flow´lle ja työn imulle yhteisiä erityispiirteitä ovat Riiko-

sen (2013, 82) sanoin yleinen energisaatio, kiinnostus ja innostus. Lisäksi mo-

lempia kuvataan usein ilon, inspiraation ja elinvoiman kasvun kokemuksina.  

 

Työn imun ja flow´n käsitteet eivät kuitenkaan Hakasen (2014, 344) mukaan ole 

rinnastettavissa toisiinsa, sillä flow ei rajaudu pelkästään työn maailmaan. Se 

koskee yleensä yksittäisiä hetkiä, kun taas työn imu on kokonaisvaltaisempi 

mieliala. Kuitenkin monet flow-tilan edellytykset, kuten hallinnan tunteen saavut-

taminen, synnyttävät pysyvää työn imua. (Hakanen 2014, 344.) Myös Bakker 

(2003, 37) määrittelee työssä esiintyvän flown lyhytaikaiseksi huippukoke-

mukseksi, mutta näkee työn imun sisältyvän työn flow´hun. Työn flow koostuu 

Bakkerin (2008, 400—401) mukaan työn imusta, työn nautinnosta ja sisäisestä 

työmotivaatiosta. Työn imulla hän viittaa täydelliseen työhön uppoutumiseen, 

jolloin aika rientää huomaamatta, eikä ympärillä oleviin tapahtumiin kiinnitetä 
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huomiota. Työn nautinto viittaa työssä koettuun onnellisuuden tunteeseen ja si-

säinen työmotivaatio ilmenee kiinnostuksena työtä kohtaan, sekä haluna jatkaa 

työskentelyä.  

 

Työn imu on kytköksissä onnellisuuteen. Suomalaisten tutkimusten mukaan 

työn imulla on myönteinen yhteys hyvinvointiin, terveyteen ja perhe-elämään jo-

pa pitkällä aikavälillä. (Hakanen 2014, 349.) ”Onnellisuuden parhaiten tunnettu 

ilmentymä työssä on syventyneisyyden kokemus, flow”, tiivistää Seligman 

(2002, 208). Onnelliset ihmiset ovat selvästi tyytyväisempiä työhönsä, kuin on-

nettomammat ihmiset. Seligmanin (2002, 57) mukaan on kuitenkin mahdotonta 

selvittää, tekeekö työn tyydyttävyys ihmisestä onnellisemman vai lisääkö onnel-

lisuus työtyytyväisyyttä. 

 

Yhteiskunnallisen kehityksen myötä ihmisillä on Riikosen (2013, 25) mukaan 

yhä voimistuva tarve tehdä asioita, jotka kiinnostavat ja innostavat heitä aidosti. 

Tämä synnyttää energisoitumista, motivaation ja inspiroitumisen kokemuksia. 

Riikonen (2013, 25) arvioi, että nämä muodostavat työhyvinvoinnin ja luovuu-

den tärkeän lähteen. Ojasen (2007, 178—179) mukaan ihminen tekee työtä 

kutsumuksena ja sitoutuu siihen aidosti silloin, kun hänellä on mahdollista tehdä 

hyvää muille ja tehdä työnsä hyvin.  

 

3.5 Flow-kokemuksen edellytykset luovassa työssä 

 

Käsityö on ollut Csikszentmihalyin (1990, 221—222) näkemyksen mukaan so-

pivaa toimintaa flow´n syntymiselle. Kotoisat flow´ta synnyttävät olosuhteet ha-

josivat länsimaissa, kun kutomakoneet keksittiin ja tehdasjärjestelmä sai alkun-

sa, mikä Csikszentmihalyin (1990, 222—223) mukaan tuhosi työn ilo tehok-

kaasti. Nyt, jälkiteollisena aikana, työn sanotaan olevan muuttumassa taas miel-

lyttäväksi. Työn kokemisen laatua on mahdollista muuttaa. (Csikszentmihalyi 

1990, 222—223.)  

 

Työn tekeminen on flow´n huippuaikaa, sillä työhön sisältyy monia syventymi-

sen ehtoja. Flow-tilaa ei voi ylläpitää kokonaisen työpäivän ajan, mutta se voi 

tulla esiin useita kertoja päivässä. Olettamukseni perusteella käsityö- ja tai-
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deammattilaisten työssä on rikkaat mahdollisuudet flow´n kokemuksille. Flow´n 

kokemisen edellytys ovat selkeät tavoitteet, joihin ihminen pyrkii. Kun ihminen 

tuntee itse valinneensa tavoitteet ja haasteet, hän on voimakkaammin sitoutu-

nut tavoitteeseen. (Csikszentmihalyi 1990, 301.)  

 

Työ muuttuu iloa tuottavaksi toiminnaksi Csikszentmihalyin (1990, 220) mukaan 

silloin, kun ihminen kehittää taitojaan, keskittyy käsillä olevaan tehtävään ja up-

poutuu siihen täysin. Sisäiset tavoitteet liittyvät hyvinvointiin, sillä omasta halus-

ta lähtevässä tekemisessä syntyy myös hallinnan kokemus ja tunne omasta 

osaamisesta (Ojanen 2007, 193). Hallinnan kokemus itsessään synnyttää Rii-

kosen (2013, 34—35) mukaan iloa ja energisyyttä. Työ voi tuottaa iloa myös 

riippumatta henkilön omasta kehitystasosta, kun se tarjoaa sopivia haasteita, 

selkeät päämäärät ja välittömän tavoitteen. Kuitenkaan edes suotuisimmat ul-

koiset olosuhteet eivät Csikszentmihalyin (1990, 224) mukaan takaa ihmisen 

kokevan iloa työssään, sillä optimaalinen kokemus riippuu siitä, millaiset toimin-

tamahdollisuudet yksilö kokee subjektiivisesti itsellään olevan ja millaisiksi hän 

arvioi omat kykynsä. Lee ja Payne (2016, 12) esittävät, että toiminta tai siihen 

liittyvät tekijät eivät määrää flow-kokemuksen laatua, vaan merkityksellisempää 

on se, miten yksilö suhtautuu toimintaan. Heidän mukaan flow´n kokemisen 

kannalta olennaista ei ole se, mitä tehdään, vaan se, miten tehdään.   

 

Teoria työn imusta pitää edellä mainittujen ominaisuuksien lisäksi tärkeänä työ-

hön liittyviä vaikutusmahdollisuuksia. Koettu arvostus ja tuki ovat tekijöitä, jotka 

tukevat työn imua ja työhyvinvointia. Työhön suoraan liittymättömät ja lähiyhtei-

söjen voimavarat ovat oleellisia asioita.  (Riikonen 2013, 81.) On kiintoisaa poh-

tia, kokevatko käsityö- ja taideammattilaiset Fiskarsissa tämän tyyppisiä voima-

varoja löytyvän luonnosta ja taiteilijayhteisöstä. 

 

Tunne omien taitojen venyttämisestä ja täydellisestä syventymisestä koetaan 

miellyttävänä tilana. Csikszentmihalyi (1993, 246) korostaa, että flow´n kokemi-

nen on sisäisesti palkitsevaa. Tämän tiedon valossa näen, että flow-

kokemukset voivat tuoda lisää mielekkyyttä käsityö- ja taideammattilaisten työs-

kentelyyn.  
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4 Käsityö- ja taideammattilainen Fiskarsissa 
 
 
Fenomenologisesta näkökulmasta tarkasteltuna ihminen nähdään erottamatto-

mana osana ympäristöä ja ympäristö määrittyy ihmisen kokemuksesta käsin 

(Haapala 2006, 79—80). Tutkielmassa käsityö- ja taideammattilainen sijoittuu 

Fiskarsin ympäristöön ja yhteisöön. Ympäristöllä viitataan sekä ruukkialueen ra-

kennettuun miljööseen, että ympäröivään luontoon. Yhteisöllä viitataan ihmisiin, 

jotka toimivat käsityön, muotoilun ja taiteen kentällä ja työskentelevät Fiskarsis-

sa. Kiinnostuksen kohteena on, miten käsityö- ja taideammattilaiset näkevät 

Fiskarsin ympäristön ja yhteisön vaikuttavan omaan työskentelyprosessiinsa. 

Erityisesti huomio keskittyy flow-kokemusta edistäviin tekijöihin.  Seuraavassa 

tarkastellaan ympäristön ja yhteisön ulottuvuuksia, joiden kautta käsityö- ja tai-

deammattilaisten kokemusta Fiskarsista kuvataan. Aluksi käsitteellistetään sitä, 

miten paikan kokeminen tutkielmassa ymmärretään. 

 

4.1 Paikan kokemisen määrittelyä 

 

Fiskarsia paikkana lähestytään tutkielmassa fenomenologisen ympäristöestetii-

kan näkökulmasta elettynä ja koettuna, tilannesidonnaisena kokemuksena 

(Forss 2007, 12). Paikan ominaisuudet ovat jaettavissa havaittaviin ja tulkinnal-

lisiin ominaisuuksiin, vaikka rajanveto näiden välillä on vaikeaa. Tulkinnalliset 

ominaisuudet, kuten sosiaalinen ulottuvuus, mielikuvat ja tunnelma ovat vah-

vasti sidoksissa paikan aistein havaittaviin ominaisuuksiin. (Forss 2007, 79.)  

 

Tunnelma ilmaisee paikan erityistä luonnetta ja identiteettiä. Paikan sosiaalinen 

ulottuvuus, eli ihmisten toiminta paikassa vaikuttaa paikan tunnelmaan. Tun-

nelmaa voidaan muokata, luoda ja tuottaa. (Forss 2007, 111—113.) Idyllin ke-

hyksen läpi Fiskarsia tarkastelevan Laihon (2008, 53) mukaan asukkaat ovat it-

se osittain tietoisia tuottamastaan idyllistä, joka tulee esille arkipäivän toimin-

noissa yhteisenä ihasteluna ja ihmettelynä. 

 

Ympäristösidos on Karjalaisen (2007, 50—53) mukaan ihmisen olemassaolon 

olennainen osa. Suhde ympäristöön muodostuu Karjalaisen näkemyksessä 
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ympäristön kokemisen erilaisten ulottuvuuksien kautta. Toiminnan ulottuvuus 

liittyy fyysiseen liikkumiseen tilassa, mikä voi olla esimerkiksi päivittäistä liikku-

mista kylässä. Csikszentmihalyin (1996, 137) mukaan käveleminen esteettises-

sä ympäristössä on vaikuttavampaa uusien näkökulmien löytämisen kannalta, 

kuin pelkkä istuminen tai kauniin maiseman katseleminen.  

 

Tunne on Karjalaisen ulottuvuuksista tämän tutkielman kannalta kiinnostavin. 

Se liittyy Karjalaisen (2007, 52—53) mukaan läheisyyden, mieltymyksen, pelon 

ja ilon tunteisiin, joita paikkoihin liitetään. Topofiilinen kokemus paikasta on po-

sitiivista kiintymystä paikkaan. Fantasia, eli mielikuvituksemme kyky ylittää fyy-

sisiä rajoja, on jokapäiväinen ja tärkeä osa paikan kokemisen kokonaisuutta. 

Paikka on inhimillisen tulkinnan ja merkityksenannon tulos. (Karjalainen 2007, 

50—53.)  

 

Karjalainen (2004, 52) näkee, että ihmisen arkipäiväiseen ympäristöön kietou-

tuu erilaisten merkitysten monimutkainen verkko. Olemme osallisena maise-

massa, jolloin maisema ei voi olla ulkoapäin nähty ympäristöelementti, vaan se 

on mielen ja ruumiin konstituoima eletty ympäristö. Eletystä ympäristöstä tulee 

henkilökohtainen, persoonallinen paikka maailmassa. (Karjalainen 2004, 55.)  

 

4.2 Ympäristön merkitys 

 

Ihmiset ovat kautta aikojen tavoitelleet olosuhteita, jotka tekisivät heistä hyviä ja 

onnellisia (Ojanen 2007, 284). Taiteilijat ovat Csikszentmihalyin (1996, 127) 

mukaan hakeneet luonnon kauniita paikkoja, joista he voivat inspiroitua. Käsi-

työ- ja taideammattilaisena toimiminen Fiskarsin esteettisessä miljöössä, luon-

non ympäröimänä, antaa mainiot puitteet työskentelylle. Vuonna 1649 perustet-

tu Fiskarsin ruukki oli raudan tuotannon ja jalostuksen keskuspaikka. Ruukin 

alue on yhä laajalti tunnettu ja arvostettu historiallisena kulttuuriympäristönä. 

(Puustinen & Ärrälä 2008.)  

 

Elettyjen paikkojen merkitys syntyy Karjalaisen (2008, 16) mukaan kokevan ih-

misen elämäntilanteissa. Fiskarsin luonnon ja yhteisön merkitystä tutkivan Elina 

Laihon (2008) pro gradu-tutkielman mukaan paikkakunnalle muutto on ollut ar-
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vovalinta. Taustalla vaikuttaa pyrkimys elää pienimuotoisemmin, kuin kaupun-

gissa. Uusien asukkaiden ajatuksista löytyy yhteisiä arvoja, kuten ekologisen 

elämäntavan ihanne, taiteen arvostaminen ja vanhan kunnioittaminen.  

 

Fiskarsin ruukki sijaitsee jokilaaksossa, jota ympäröivät laajat metsäalueet ja 

kymmenet koskemattomat järvet. Luonnonympäristöllä on myönteisiä vaikutuk-

sia ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Luonnonkauneuden on näh-

ty vaikuttavan mielialaan, määrätietoisuuteen, keskittymiskykyyn ja suhtautumi-

seen toisia ihmisiä kohtaan. (Vilkka 2007, 138—139.) Nopea elämänrytmi kau-

pungeissa on monelle stressaavaa. Ihmiset kokevat luonnon Ojasen (2007, 

288) mukaan rauhoittavana ja siihen liittyvät ympäristöt mieluisina paikkoina. 

Ympäristön tekee mieluisaksi sen kiehtovuus, selkeys, sekä sopivuus itselle ja 

kuulumisen tunne (Ojanen 2007, 307). Fiskarsiin muuton syynä on monelle ollut 

käsityöläis– ja taideyhteisön tarjoamien mahdollisuuksien lisäksi paikan estetiik-

ka ja viihtyisyys (Laiho 2008, 53).  

 

4.3 Yhteisön merkitys 

 

Yhteisöllisyys nähdään itseohjautuvuusteoriassa yhtenä ihmisen perustarpeista 

(Deci & Ryan 2000, 229).  Se viittaa ihmisen perustavaan tarpeeseen olla yh-

teydessä toisiin ihmisiin. Myönteisellä yhteenkuuluvuuden tunteella toisiin ihmi-

siin on merkittävä myönteinen vaikutus ihmisen hyvinvointiin. (Martela 2014, 

49—50.) Ihmiset rakentavat yhdessä sosiaalista todellisuutta, joka muodostaa 

keskeisen osan elämisen ympäristöstä. Sosiaalisuutensa ansiosta ihmiset voi-

vat laajentaa toimintansa mahdollisuuksia yksilön rajojen yli. (Tuomela & Mäke-

lä 2011, 87.)  

 

Käsityö on Kouhian ja Laamasen (2014, 18) mukaan tapa olla sosiaalinen. Tällä 

he viittaavat tapaan tulkita, luoda ja kohdata kulttuuria sekä muita ihmisiä ympä-

rillä. Kangaspunta (2011, 25–26) näkee, että ihmiset ovat nykyään vapaampia 

liittymään vapaamuotoisiin yhteisöihin saman henkisten, samoin ajattelevien ja 

tuntevien ihmisten kanssa. Samalla yhteisöllisyydestä on tullut kevyempää ja 

vähemmän yksilöä sitovaa. Yhteisöt muodostuvat erilaisten elämäntapojen ja 

tyylien, sekä harrastusten ympärille. (Kangaspunta 2011, 25–26.) Fiskarsin kä-
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sityö- ja taideammattilaiset voidaan nähdä käsityön, taiteen ja muotoilun ympä-

rille muodostuneena yhteisönä, jossa korostuu ilmaisullinen elämäntapa. Tut-

kielmassa keskitytään käsityö- ja taideammattilaisten yksilöllisiin kokemuksiin, 

mutta ympäröivä yhteisö nähdään tärkeänä vaikuttajana. Yksilöllisiä elämyksiä 

kokiessaankin yksilö on yhteisön jäsen. 

 

Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoiden yhteisö alkoi muodostua 

teollisuuden hiipuessa, jolloin ruukkiin oli tarkoitus tuoda uutta elämää ja toimin-

taa. Käsityöläisiä haettiin 1990-luvun alussa Fiskarsiin asumaan ja työskente-

lemään. Kun kolmisenkymmentä taiteilijaa oli kotiutunut alueelle, yhteisö perusti 

osuuskunnan. Nykyään osuuskunnan 110 jäsentä edustavat kymmeniä erilaisia 

käsityön, muotoilun ja taiteen aloja.  (Törmä & Ärrälä 2011.)  

 

Yhteisön jäsenillä on karkean määritelmän mukaan oltava jotain yhteistä. Yhtei-

syys ilmenee toimintana tai tunteina. Yhteisöllisyys voidaan Lehtosen (1990, 23) 

mukaan jaotella toiminnalliseen yhteisöön ja symboliseen yhteisyyteen. Toimin-

nallinen yhteisö on vuorovaikutuksessa kehittyvä ilmiö, jonka jäsenten ryh-

mäidentiteetti muotoutuu konkreettisen toiminnan seurauksena. Symbolinen yh-

teisyys taas on tietoisuudessa vahvistuva yhteenkuuluvuuden tunne, joka näh-

dään ryhmäidentiteettiä vahvistavana tietoisuusmuotona. Alueellisuus on vain 

yhteisön ulkoinen tunnusmerkki, sillä yhteinen asuinpaikka ei suoraan edellytä 

yhteisöllistä toimintaa tai symbolista yhteisyyttä (Lehtonen 1990, 218–219). Fis-

karsin yhteisössä on nähtävissä niin toiminnallisen yhteisön, kuin symbolisen 

yhteisyyden ulottuvuuksia. Toiminnallisena yhteisönä voi käsittää käsityöläisten, 

muotoilijoiden ja taiteilijoiden osuuskunta Onoman, jonka jäsenet asuvat tai 

työskentelevät Fiskarsin ruukissa.  

 

Tutkielmassa lähestyn Fiskarsin yhteisöä etupäässä symbolisen yhteisyyden 

näkökulmasta. Symbolinen yhteisyys ei Lehtosen (1990, 26– 27) mukaan nou-

data toiminnallisen yhteisön rajoja, vaan yhdistää epämääräisempiä ihmisryh-

mittymiä. Se ei vaadi tosiasiallista sosiaalista vuorovaikutusta ollakseen ole-

massa. Sen sisältönä voi olla suhtautuminen johonkin asuinpaikalla ilmenevään 

asiaan. (Lehtonen 1990, 26– 27.) Fiskarsissa työskentelee myös kiinnostavia 

käsityö- ja taideammattilaisia, jotka eivät ole Onoman osuuskunnan jäseniä. 
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Symbolinen yhteisyys ja yhteisöllisyyden toiminnallinen taso eivät Lehtosen 

(1990, 24) mukaan sulje toisiaan pois. Ne eivät suoranaisesti edellytä toisiaan, 

mutta konkreettisesta toiminnasta voi seurata symbolisen yhteisyyden lisäänty-

mistä ja symbolinen yhteisyys voi myös kehittää konkreettisen toiminnan tasoa. 

 

Luovuuden ilmeneminen on psykologisen prosessin lisäksi myös kulttuurinen ja 

sosiaalinen tapahtuma (Csikszentmihalyin 1996, 23).  Kenttä voi Csikszentmi-

halyin (1996, 43) mukaan estää tai tukea luovuuden ilmentymistä. Tässä tut-

kielmassa käsityö- ja taideammattilaisen kentän muodostavat muut luovalla 

alalla toimivat kollegat, toisaalta myös osuuskunta Onoma kuuluu olennaisesti 

kenttään. Sen roolina on esimerkiksi määritellä, ketkä soveltuvat jäseniksi ja 

kenen teoksia näyttelyissä esitetään. Csikszentmihalyin (1996, 42) mukaan luo-

van henkilön on vakuutettava kenttä siitä, että hän on luonut jotain arvokasta. 

Csikszentmihalyi (1996, 136) näkee, että sopivalla ympäristöllä ei ole suoraa 

yhteyttä uuden luomiseen, mutta se voi helpottaa luovaa yksilöä näkemään uu-

sia yhteyksiä ideoiden välillä, sekä tuoda uusia näkökulmia meneillä olevaan 

prosessiin. Tämän vuoksi luovaa toimintaa ei voi ymmärtää ilman, että sitä tar-

kastelee kentän vaikutuksen huomioiden (Csikszentmihalyi 1996, 45). 

 

Sosiaalisessa ympäristössä toimiminen nostaa Matikan (2015, 50) mukaan 

esiin tekijöitä, jotka voivat ehkäistä, helpottaa tai muuttaa yksilöllistä flow-

kokemusta. Yhteisöllä on suurta potentiaalia vaikuttaa yksilön toimintaan kan-

nustavasti. Elinvoima on Riikosen (2014, 87) mukaan ajallinen ilmiö, jolla on yh-

teyttä ihmisen ikään, ilmapiiriin ja kulttuurisiin tekijöihin. On olemassa yhteisöjä, 

joissa elinvoima kasvaa tai lamaantuu. Luovien kaupunkien ja alueiden menes-

tyksen on todettu perustuvan niiden kulttuuriseen vireyteen, monipuolisuuteen 

ja erilaisuuden sietoon (Riikonen 2014, 242). 

 

Paikka hahmotetaan usein vakiintuneeksi yhteisöksi, jolla on oma erityisluon-

teensa (Massey 2003, 51). Ajatusta paikasta yhtenäisenä, erillisenä ja vakiintu-

neena voidaan Masseyn (2003, 63) mukaan täydentää ajatuksella paikasta toi-

mintatilojen kohtaamispaikkana. Fiskarsin taiteilijaresidenssissä vierailee ulko-

maalaisia taiteilijoita eri puolilta maailmaa. Kansainvälisiä näyttelyitä järjeste-

tään Fiskarsissa ja Fiskarsin taiteilijat suuntautuvat myös muualle maailmaan. 
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Fiskarsia ei voi luonnehtia erilliseksi tai yhtenäiseksi paikaksi, vaan se voidaan 

nähdä Masseyn (2003, 63) näkemystä mukaillen tietynlaisena yhteyksien ja 

suhteiden, sekä erilaisten vaikutteiden ja liikkeiden kietoutumispaikkana.  

 
 

5 Onnellisuus 
 
 
Käsitteenä onnellisuus on monimerkityksellinen ja voidaan ajatella sekä yksilön 

sisäisenä psykologisena tilana, että ihmiselämän päämääränä tai täyttymykse-

nä. Tässä tutkielmassa onnellisuus ymmärretään psyykkisenä kokemuksena. 

Seuraavaksi lähestytään onnellisuuden määrittelyä hedonistisen ja eudaimonis-

tisen näkökulman kautta. Hyvinvoinnin näkökulma nostaa esiin itseohjautuvuus-

teorian, jonka voi nähdä selittävän onnellisuutta. Lopuksi tarkastellaan onnelli-

suuden ja flow-kokemuksen keskinäistä yhteyttä.  

 

5.1 Hedonistinen lähestyminen onnellisuuden määrittelyyn  

 

Yhteistä eri onnellisuuden määritelmissä on, että onnellisuus on yksilön lyhy-

empi tai pidempiaikaisempi tila, joka näyttäytyy positiivisena ja yleisesti tavoitte-

lemisen arvoisena. Jonkinlainen positiivinen tuntemus yhdistää kaikkia onnelli-

suuskäsityksiä. (Martela 2013.) Hedonistisen näkemyksen mukaan hyvinvointi 

koostuu mielihyvästä tai onnellisuudesta (Ryan & Deci 2001, 143). Onnellisuut-

ta lähestytään hedonistisessa näkemyksessä Martelan (2014, 35) mukaan 

usein suoraviivaisesti myönteisiin ja kielteisiin tunteisiin keskittymisen kautta. 

 

Jo Aristoteles pohti onnellisuutta, mutta positiivisiin tunteisiin on historian saa-

tossa suhtauduttu varautuneesti. Freudin näkemys positiivisten tunteiden mah-

dollisuudesta on pessimistinen. Hän yhdistää mielihyvän ja onnellisuuden vah-

vasti toisiinsa, ja näkee, että onnellisuuden saavuttaminen on vaikeaa lukuisten 

ulkoisten esteiden vuoksi. (Ojanen 2007, 41.) 

 

Onnellisuudella voidaan viitata sekä vaihtelevaan tunneonneen, että syvem-

pään onnellisuuteen. Vaihteleva onni muuttuu tilanteiden ja tarpeiden tyydytys-

ten mukaan. Tämä onnen muoto liittyy iloon, hyvään mielialaan ja joskus jopa 
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euforiaan. Mielihyvät ovat usein melko lyhytkestoisia ja ohimeneviä, minkä 

vuoksi niiden on rajallista toimia kestävän onnellisuuden lähteenä. (Seligman 

2002, 130—131; Ojanen 2007, 380.)  Mielihyvään pohjautuva hedonistinen kä-

sitys onnellisuudesta näkee ihmiselämän pyrkimysten viime kädessä kohdistu-

van vain nautintojen lisäämiseen ja tuskien vähentämiseen (Martela 2013). 

 

5.2 Eudaimoninen lähestyminen onnellisuuden määrittelyyn 

 

Seligman (2002, 138—139) erottaa mielihyvät ja nautinnot selvästi toisistaan. 

Mielihyvät liittyvät aisteihin ja tunteisiin, kun taas nautinnot liittyvät omien vah-

vuuksien ja hyveiden harjoittamiseen. Csikszentmihalyi (2003, 49) yhtyy näke-

mykseen korostamalla, että nautinto ei aina tuota mielihyvää, vaan voi aiheuttaa 

myös paljon stressiä.  Nautintoa tuottavien toimintojen harjoittaminen johtaa 

henkiseen kasvuun ja pitkän aikavälin onnellisuuteen (Seligman & Csikszentmi-

halyi 2000, 12). Näin nähtyjen nautintojen kautta on mahdollista lähestyä sy-

vempää onnellisuuden muotoa, josta Seligman (2002, 138) käyttää käsitettä 

eudaimonia. Kreikan kielestä peräisin oleva eudaimonia käännetään Martelan 

2002, 2) mukaan suomeksi usein onnellisuutena. Onnellisuus eudaimoniana ei 

viittaa ohimeneviin tunnetiloihin, vaan niihin elämää kokonaisuutena luonnehti-

viin ominaisuuksiin, joiden perusteella sitä voi sanoa hyväksi. Eudaimonia viit-

taa siis eräänlaiseen pitkän aikavälin onnellisuuteen. Aristoteleelle eudaimonia 

tarkoitti ihmisen kukoistamista tai yksinkertaisesti hyvää elämää. (Martela 2002, 

2.) Ojasen (2007, 41) mukaan hyvän elämän kannalta mielekkyyden ja elämän 

tarkoituksen kokeminen on tärkeää. Itsensä toteuttaminen taiteen ja käsitöiden 

tekemisen kautta koetaan Linkon (1998, 374—375) mukaan merkitykselliseksi, 

sekä elämään mielekkyyttä ja suuntaa antavaksi.  

 

Waterman on tutkinut itsensä toteuttamisen merkitystä onnellisuuden, 

eudaimonian saavuttamisessa. Myös Waterman (1993, 678) jakaa onnellisuus-

käsitykset kahteen ulottuvuuteen.  Eudaimonistisen näkökulman mukaan onnel-

lisuudessa on kysymys itseilmaisusta, kun taas hedonistisessa näkökulmassa 

nautintojen saavuttamisesta.  Nämä onnellisuuden ulottuvuudet korreloivat tut-

kimuksen mukaan voimakkaasti keskenään, mutta ovat silti eri kokemuksia, joi-

den välillä on selvä ero. (Waterman 1993, 678.) Watermanin (1993, 690) mu-
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kaan itseilmaisu liittyy toimintoihin, jotka edistävät henkistä kasvua ja kehitystä. 

Watermanin näkökulma onnellisuuteen sopii erityisen hyvin tämän tutkielman 

kontekstiin, sillä käsityö- ja taideammattilaisille itsensä toteuttaminen kuuluu 

olennaisena osana työhön. Watermanin (1993, 682) mukaan itsensä toteutta-

misen tunteita syntyy silloin, kun yksilö on täydellisen uppoutunut toimintaan ja 

sitoutuu siihen täysin. Tämän perusteella näen, että flow-kokemus ja itsensä to-

teuttaminen liittyvät kiinteästi toisiinsa.  

 

5.3 Hyvinvoinnin näkökulma onnellisuuteen 

 

Onnellisuus on osa hyvinvointia, mikä ilmenee myös tyytyväisyytenä elämään, 

sekä mahdollisuutena toteuttaa itseään, Pöllänen (2012, 3) kiteyttää. Ryan ja 

Deci (2001, 146) näkevät hyvinvointia lisäävän sen, että yksilö toimii perusarvo-

jensa mukaisesti ja on kokonaisvaltaisesti sitoutunut omiin arvoihinsa. Tällöin 

yksilö voi kokea todella elävänsä ja olevansa olemassa aitona, jolloin onnelli-

suuden, eudaimonian on Ryanin ja Decin mukaan mahdollista toteutua. Pöllä-

sen (2012, 6) mukaan merkitykselliseksi koettu toiminta lisää toiveikkuutta ja 

positiivista mielialaa. Erityisesti flow-kokemukseen johtavalla toiminnalla olete-

taan olevan hyvinvointia tukevia ominaisuuksia (Pöllänen 2012, 6).  

 

Onnellisuuteen kuuluu pysyviä ja vaihtelevia osatekijöitä. Siihen vaikuttavat 

geenit, kulttuuri, satunnaiset tapahtumat, lähiympäristö, persoonallisuus ja 

omaehtoinen toiminta. Eniten näistä on Ojasen mukaan mahdollista vaikuttaa 

omaehtoiseen toimintaan. (Ojanen 2007, 56—57.) Omaehtoinen toiminta on yk-

si keskeinen tekijä itseohjautuvuusteoriassa, jota seuraavaksi tarkastellaan. 

 

Itseohjautuvuusteorian kehittäneet Deci ja Ryan (2000, 243—244) näkevät hy-

vinvoinnin perustana ihmisen kolme psykologista perustarvetta, jotka ovat oma-

ehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys. Martelan (2014, 52) mukaan näistä pe-

rustarpeista muodostuvat onnellisuuden peruselementit. Itseohjautuvuusteori-

assa ihminen nähdään aktiivisena toimijana, joka pyrkii toteuttamaan itseään ja 

itse valitsemiaan päämääriä. (Martela 2014; Deci & Ryan 2000, 243—244.) Kä-

sityö- ja taideammattilaisten onnellisuuden kokemusten on luontevaa ajatella 

rakentuvan näiden perustarpeiden varaan. 
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Omaehtoisuus eli autonomia tarkoittaa ihmisen kokemusta siitä, että hän on va-

paa päättämään tekemisistään. Omaehtoisessa tekemisessä motivaatio lähtee 

yksilön sisältä. Tämä viittaa siihen, että yksilö nauttii tekemisestä itsestään tai 

arvostaa niitä päämääriä, joita tekeminen edistää. (Martela 2014.) Itseohjautu-

vuusteoria ja flow-teoria asettavat sisäisen motivaation tärkeäksi toiminnan 

määrittäjäksi, mutta Decin ja Ryanin (2000, 260) mukaan teoriat eroavat siinä, 

missä roolissa omaehtoisen toiminnan tärkeys nähdään. Flow-kokemuksen 

elementeistä omaehtoinen toiminta tulee lähelle itsessään palkitsevaa tekemis-

tä, josta Csikszentmihalyi (1993, 233) puhuu autoteelisena toimintana. Deci & 

Ryan (2000, 261) näkevät, että optimaalinen flow-kokemus ei ole mahdollista 

ilman autonomian kokemusta.  

 

Kyvykkyys viittaa yksilön osaamiseen ja aikaansaamiseen. Ihmiset nauttivat 

enemmän sellaisesta tekemisestä, jossa suoriutuvat. Kyvykkyydellä on yhtymä-

kohtia flow-teoriaan, sillä haasteiden ja taitojen ollessa sopivassa tasapainossa 

ihminen kokee olevansa kyvykäs, mikä johtaa parhaimmillaan flow-tilaan. (Mar-

tela 2014.) Csikszentmihalyin (2003, 49) mukaan onnellisuus on seurausta siitä, 

että yksilö tekee parhaansa. 

 

Kolmas psykologinen perustarve, yhteisöllisyys, viittaa ihmisen perustavaan 

tarpeeseen olla yhteydessä toisiin ihmisiin (Martela 2014). Martelan mukaan 

edellä kuvatut perustarpeet luovat ihmisen onnellisuuden perustan. Monet tut-

kimukset ovat osoittaneet omaehtoisuuden, kyvykkyyden ja yhteisöllisyyden pe-

rustarpeiden tyydyttymisen selittävän suuren osan niin ihmisen päivittäin koke-

masta, kuin pitkäaikaisesta hyvinvoinnista (Deci & Ryan 2000, 243—244). 

 

5.4 Flow-kokemuksen ja onnellisuuden yhteys 

 

Flow´n ja onnellisuuden yhteyttä on pyritty tutkimuksissa selvittämään ja ne 

näyttävät usein kytkeytyvän toisiinsa. Yleisellä tasolla Uusikylä (2012, 128) to-

teaa, että flow´n kokemiseen kykenevä ihminen on löytänyt oman onnensa läh-

teen. Tämä vaatii tarkempaa määrittelyä ja herättää ensimmäiseksi kysymyksen 

siitä, mitä onnellisuudella tässä yhteydessä tarkoitetaan. 
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Seligman (2002, 138—139) liittää omien vahvuuksien ja hyveiden nautinnollisen 

harjoittamisen syvempään onnellisuuden muotoon, eudaimoniaan. Samaa nau-

tinnollista toimintaan uppoutumista kuvataan juuri flow´n käsitteellä. Csiks-

zentmihalyi (1990, 19) luonnehtii flow-kokemusta tietoisuuden tilaksi, joka on 

niin lähellä onnellisuudeksi kutsuttua tilaa, kuin mahdollista. Watermanin (1993, 

680—681) mukaan Csikszentmihalyi ei näe eroa eri onnellisuuden muotojen vä-

lillä, vaikka pitää flow´ta ja sisäistä motivaatiota onnellisuuden lähteinä.  

 

Watermanin (1993, 680) mukaan onnellisuus (eudaimonia) viittaa itseilmaisuun 

ja on lähellä sitä, miten Csikszentmihalyi kuvaa flow-tilaa. Waterman (1993, 

690) erittelee flow-kokemuksen yhteyttä onnellisuuden eri muotoihin yksityis-

kohtaisemmin. Monet flow-kokemuksen tyypilliset elementit yhdistyvät hänen 

tutkimuksessa itseilmaisuun, jota hän pitää eudaimonistisena onnellisuuden 

muotona. Näitä ovat selkeät tavoitteet, hyvä keskittyminen ja palaute, eli tieto 

siitä miten hyvin suoriutuu. Sen sijaan esimerkiksi ajantajun ja itsetietoisuuden 

katoaminen ovat ennemminkin yhteydessä hedonistiseen onnellisuuden muo-

toon. Tämä viittaa Watermanin (1993, 690) mukaan siihen, että flow-

kokemuksen kuvaaminen kognitiivis-affektiivisena tilana on sekoitus kahta on-

nellisuuskäsityksen muotoa, itseilmaisua ja hedonistista nautintoa.  

 

Eriäviä näkemyksiä flow´n ja onnellisuuden yhteydestä on myös esitetty. Mati-

kan (2015, 16) mukaan flow´ssa ei voi olla kysymys ihmisen onnellisuudesta, 

sillä flow-tila on lyhytaikainen ja liittyy lyhyisiin ilon -tai onnenhetkiin. Flow´n ja 

onnellisuuden yhteyden määritteleminen näyttää riippuvan siitä, viitataanko on-

nellisuudella vaihtelevaan tunneonneen vai syvempään pidempiaikaiseen on-

nellisuuteen. Yksittäisenä huippukokemuksena flow´n voi liittää lyhyisiin onnen-

hetkiin. Tutkimuksista löytyy myös viitteitä flow´n yhteydestä syvempään onnel-

lisuuteen. Esimerkiksi Csikszentmihalyin (1993, 264) tutkimuksessa todetaan, 

että tavallista enemmän flow-tilaa kokevat teini-ikäiset ovat yleensä onnellisem-

pia ja kehittävät akateemisia taitojaan pidemmälle, kuin flow´ta harvemmin ko-

kevat ikätoverinsa. Tutkimusten mukaan raha ei voi tehdä onnelliseksi, mutta 

subjektiivisen kokemuksen hallinta sen sijaan voi. Tutkimuksissa on havaittu, et-

tä työntekijät, joilla on keskimääräistä suurempaa flow-tilan esiintymistiheyttä, 
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ovat onnellisempia ja motivoituneempia erityisesti työtä tehdessään. 

(Csikszentmihalyi 1993, 249—252.)  

 

Useissa tutkimuksissa on osoitettu flow´n ja sisäisen motivaation olevan tärkeitä 

tekijöitä elämän mielekkyydelle (Clarke & Haworth 1994, 511; Deci & Ryan 

2000). Flow-kokemus voidaan yhdistää eudaimoniaan, sillä se tuottaa yksilölle 

nautintoa ja lisää sisäistä motivaatiota (Bonaiuto, Roberts, Ariccio, Csiks-

zentmihalyi, Mao, Psalti, Cancellieri 2016, 9).  Luovan flow´n aikana yksilö tun-

tee syvää nautintoa riippumatta ulkoisista olosuhteista. Elämästä nauttiminen 

riippuu sisäisestä tasapainosta ja kyvystä kontrolloida psyykkistä energiaa (Uu-

sikylä 2012, 219—221).  

 

Flow-kokemuksia synnyttävä toiminta johtaa Schifferin ja Robertsin (2017, 7) 

mukaan todennäköisemmin onnellisuuteen, kuin passiivinen, vähän panostusta 

vaativa tekeminen. Tämän tiedostamisesta huolimatta ihmisillä on taipumus va-

lita miellyttävältä tuntuva toiminta, johon ei tarvitse panostaa tai käyttää energi-

aa. Schiffer ja Roberts näkevät tämän passiivisena lähestymistapana onnelli-

suuteen. Tämän tutkielman kannalta on kiinnostavaa pohtia, voiko käsityö- ja 

taideammattilaisilla olla aktiivinen lähestymistapa onnellisuuteen, sillä he käyt-

tävät energiaa luovaan prosessiin, joka vaatii panostusta. 

 

Edellä kuvatun pohjalta oletan, että flow-kokemukset luovan prosessin aikana 

tuottavat käsityö- ja taideammattilaisille jonkin asteisia onnellisuuden tunteita. 

Selvitettäväksi jää, liittyykö flow-kokemus lyhyisiin onnenhetkiin ja siltä kannalta 

hedonistisen näkemyksen mukaiseen onnellisuuteen vai laajemmin koettuun 

onnellisuuteen, kuten Watermanin (1993) kuvaamaan itseilmaisuun onnellisuu-

den muotona.   
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https://www.researchgate.net/profile/Yanhui_Mao
https://www.researchgate.net/profile/Anastasia_Psalti
https://www.researchgate.net/researcher/2044496314_Uberta_Ganucci_Cancellieri
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6 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Tutkielman tehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita käsityö- ja taideammatti-

laisten flow-kokemuksia, sekä niiden yhteyttä koettuun onnellisuuteen. Koke-

mus ymmärretään fenomenologian näkökulmasta, jolloin tavoitteena on ymmär-

tää kokemuksellinen ilmiö sellaisena kuin se on ja kuvata se niin, että se säilyt-

tää merkitysyhteytensä (Lehtomaa 2005, 163). Tutkimus rajautuu Fiskarsin yh-

teisössä työskenteleviin käsityö- ja taideammattilaisiin, joita kuvaan seuraavas-

sa luvussa tarkemmin. Tutkielman pääkysymys on: 

 

1. Miten flow-kokemuksen tyypilliset piirteet näyttäytyvät luovan prosessin 

eri vaiheissa?  

 

Flow-kokemusta lähestytään Csikszentmihalyin (1993, 233) teorian pohjalta 

luodun luokituksen mukaan. Siinä flow-kokemuksen tyypilliset piirteet on jaettu 

kahdeksaan tekijään. Niitä ovat selkeät tavoitteet (1), taitojen ja haasteiden ta-

sapaino (2), toiminnan ja tietoisuuden sulautuminen kokonaisuudeksi (3), kes-

kittyminen (4), hallinta (5), itsetietoisuuden katoaminen (6), ajantaju (7) ja auto-

teelinen toiminta (8). Käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemuksia tarkastel-

laan luovan prosessin vaiheiden kautta. Luova prosessi nähdään tutkielmassa 

Anttilan (1992) käsityöllisen suunnittelu- ja valmistusprosessin teoreettisen mal-

lin, sekä uudemman suunnitteluprosessiin liittyvän tiedon kautta. Luova proses-

si jaetaan tässä tutkielmassa ideointi- ja suunnittelu, sekä valmistusvaiheeseen.  

 

Lisäksi tutkimukseen kuuluu seuraava alakysymys: 

 

2. Millä tavalla Fiskarsin ympäristö ja yhteisö mahdollistavat käsityö- ja tai-

deammattilaisten flow-kokemuksia? 

 

Kysymyksellä selvitetään Fiskarsissa työskentelyn merkitystä käsityö- ja tai-

deammattilaisten flow-kokemuksille. Fiskars nähdään paikkana, joka muodos-

tuu käsityö- ja taideammattilaisten inhimillisen tulkinnan ja merkityksenannon tu-

loksena. Tutkimuskysymys suuntaa huomion erityisesti ympäristölle ja yhteisölle 

https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
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annettuihin merkityksiin. Yhteisöön osallistuminen voi olla toiminnallista tai 

symbolisella yhteisyyden tasolla koettua (Lehtonen 1990, 23). Kysymyksellä 

haetaan vastausta siihen, mitkä ympäristössä ja yhteisössä vaikuttavat tekijät 

mahdollistavat tai estävät yksilöllisiä flow-kokemuksia. Lopuksi tutkimuksessa 

tarkastellaan flow-kokemuksen ja onnellisuuden yhteyttä seuraavan alakysy-

myksen kautta: 

   

3. Millainen yhteys flow-kokemuksella ja onnellisuudella on käsityö- ja tai-

deammattilaisten kokemuksissa?  

 

Tutkimukset antavat viitteitä flow-kokemuksen yhteydestä koettuun hyvinvointiin 

ja onnellisuuteen (Csikszentmihalyi 1990, 19; 1993, 264; Seligman 2002, 138—

139; Bonaiuto ym. 2016, 9). On esitetty eriäviä näkemyksiä siitä, voiko flow-

kokemus toimia onnellisuuden lähteenä (Matikka 2015, 16). Kysymyksen tavoit-

teena on selvittää, millaisena flow´n ja onnellisuuden yhteys näyttäytyy käsityö- 

ja taideammattilaisten kokemuksissa. Onnellisuutta lähestytään lyhytkestoisena 

tunneonnena, sekä syvempänä onnellisuutena. Kysymyksen kautta tarkastel-

laan sitä, liittyvätkö flow-kokemukset yksittäisinä huippukokemuksina lyhyisiin 

onnenhetkiin vai koetaanko flow-kokemuksella olevan yhteyttä myös syvem-

pään onnellisuuteen. 

 

Tutkimuskysymyksiin haetaan vastausta haastattelemalla kymmentä Fiskarsis-

sa työskentelevää käsityö- ja taideammattilaista, jotka toimivat käsityön, muotoi-

lun ja taiteen aloilla. Seuraavassa luvussa kuvataan haastateltavia, sekä tutki-

muksen etenemistä tarkemmin. 
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7 Tutkimuksen toteutus 
 
 

Kvalitatiivinen tutkimusote soveltuu tutkimukseen, jossa halutaan selvittää luon-

nollisia tilanteita ja ollaan kiinnostuneita yksittäisten toimijoiden merkitysraken-

teista (Metsämuuronen 2008, 14). Fenomenologisessa lähestymistavassa kes-

kiössä on ihmisen kokemusten ja ilmiöiden kuvaaminen (Metsämuuronen 2008, 

18; Perttula 2005, 116). Tämän tutkielman lähestymistapa on fenomenologinen, 

sillä tarkoituksena on tutkia käsityö- ja taideammattilaisten subjektiivista koke-

musta (Perttula 2005, 134). Kokemusta koskevan yleisen ymmärryksen tavoitte-

lu viittaa kaikilla tutkimukseen osallistuvilla esiin tulleiden merkitysten kuvaami-

seen mielekkäällä yleisyyden tasolla (Perttula 2005, 154). 

 

Tutkielman tavoitteena on tuoda esiin, millaisia ovat käsityö- ja taideammatti-

laisten toimintaan liittyvät flow-kokemukset ja niiden koettu yhteys subjektiivi-

seen onnellisuuteen. Tarkastelun kohteena ovat Fiskarsin yhteisössä työskente-

levät tai asuvat käsityö- ja taideammattilaiset. Tutkimuksessa sivutaan myös yh-

teisön ja ympäristön merkitystä yksilölliselle flow-kokemukselle. Fiskarsin yhtei-

söön kuuluminen määritellään symbolisen yhteisyyden näkökulmasta, mikä viit-

taa yhteenkuuluvuuden tunteeseen (Lehtonen 1990, 23). Tämä ei rajaa toimin-

nallista yhteisöä pois, mutta antaa tilaa haastatella myös käsityöläisiä, jotka ei-

vät toimi taiteilijoiden muodostamassa osuuskunnassa. Kokemuksen tutkimus 

edellyttää, että tutkijalla on käsitys tutkimansa ilmiön perusluonteesta (Lehto-

maa 2008, 163). Esiymmärrykseni flow-kokemuksesta pohjautuu Csíks-

zentmihályin flow-teoriaan. Fenomenologisessa lähestymistavassa tutkijaa ke-

hotetaan Lehtomaan (2005, 165) mukaan päästämään irti teoreettisista tottu-

muksista, sekä laittamaan tutkittavaan ilmiöön liittyvä spontaani kokemustapa 

tietoisesti syrjään. Tässä tutkielmassa se tarkoittaa flow-kokemuksen tarkaste-

lua haastateltavan ainutlaatuisena kokemuksena, niin, että haastateltavan oma 

kerronta pääsee esille. Tiedostan kuitenkin flow-teorian ja sen pohjalta synty-

neiden oletusteni ohjaavan vaikutuksen aineistonkeruu- ja analysointivaiheessa. 
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7.1 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä 

 
Tiedonkeruumenetelmänä käytetään haastattelua, sillä joustavuutensa ansiosta 

sen aikana on mahdollisuus tarkentaa ja selventää kysymyksiä ja vastauksia. 

Haastattelu on tässä tutkielmassa perusteltu valinta, koska aihe on henkilökoh-

tainen ja vaatii emotionaalisten asioiden sanallistamista. Tämä mahdollistaa sy-

vällisemmän tiedon saamisen, sillä haastateltavan oma ääni pääsee paremmin 

esille. Lomakekyselyyn verrattuna haastattelun etuna on mahdollisuus kuvaa-

vien esimerkkien löytymiseen, mikä vastaa tutkielman tarkoitusta (Hirsjärvi & 

Hurme 2001, 34—35). 

 

Teemahaastattelu on puolistrukturoitu menetelmä, sillä haastattelun aihepiirit, 

teema-alueet, ovat tiedossa. Käytän teemahaastattelua, sillä haluan saada vas-

taukset tiettyihin ennalta mietittyihin kysymyksiin, mutta samalla haluan antaa 

mahdollisuuden myös haastateltavasta itsestä kumpuaviin, aihetta sivuaviin aja-

tuksiin. Teemahaastattelu sopii menetelmäksi tutkittaessa yksilön kokemuksia, 

ajatuksia ja tunteita. Flow-kokemukset ovat ilmiöitä, joista haastateltavat eivät 

ole tottuneet päivittäin keskustelemaan. Menetelmässä korostetaan haastatel-

tavien elämysmaailmaa ja määritelmiä tilanteista. Teemahaastattelu ottaa huo-

mioon sen, että merkitykset syntyvät vuorovaikutuksessa. (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 47—48.)  

 

Haastattelurunko (liite 1) rakentui kolmen teeman ympärille, jotka ovat Fiskarsin 

merkitys flow-kokemukselle (1), käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemukset 

(2) ja flow-kokemuksen ja onnellisuuden yhteys (3). Ensimmäisessä teemassa 

tarkastellaan Fiskarsin yhteisön ja ympäristön merkitystä käsityö- ja taideam-

mattilaisten työn kannalta. Toisen teeman kysymykset liittyvät käsityö- ja tai-

deammattilaisten työskentelyprossiin ja sen aikana ilmeneviin flow-kokemuksiin. 

Teemassa lähdetään liikkeelle käsityö- ja taideammattilaisten tyypillisestä luo-

vasta prosessista. Tarkoituksena on palauttaa mieleen jokin luovaan tekemi-

seen liittyvä toiminta, jossa työhön uppoutuminen ja nautinnollinen tekeminen 

on ollut mahdollista. Kokemuksen mieleen palauttamisen jälkeen käytän kysy-

mysten tukena kuvaa flow-kokemuksen elementeistä (liite 2). Haastateltavaa 

pyydetään kuvaamaan sitä, millaisia kuvassa eriteltyjä flow-kokemuksen piirtei-
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tä hänellä työskentelyprosessin aikana ilmenee. Teeman lopuksi kysytään, millä 

tavalla Fiskarsin yhteisö ja ympäristö tukevat tai mahdollistavat yksilöllistä flow-

kokemusta. Kolmannessa teemassa selvitetään subjektiivisen onnellisuuden 

yhteyttä flow-kokemukseen, joten ensimmäiseksi selvitetään, mitä onnellisuus 

tarkoittaa haastateltavalle. Kysymystä voidaan tarkentaa sillä, nähdäänkö on-

nellisuus lyhytkestoisina onnenhetkinä vai ennemmin pidempiaikaisena syvem-

pänä onnellisuutena.  Lisäksi selvitetään, onko onnellisuuden kokemuksilla yh-

teyttä käsityö- ja taideammattilaisten työssä esiintyneisiin flow-kokemuksiin. 

 

7.1.1 Haastateltavat 
 

Useimmiten haastateltavien valintaan suositellaan satunnaisotosta, mutta esi-

merkiksi Lazarfeld ehdottaa, että haastateltaviksi valitaan sellaisia henkilöitä, 

jotka tuntevat hyvin haastattelun kohteen (Hirsjärvi 1993, 58). Fenomenologi-

sessa tutkimuksessa haastateltavaksi valitaan ihmisiä, joilla on omakohtaisia 

eläviä kokemuksia ilmiöstä, joka on tutkimuksen kohteena (Lehtomaa 2005, 

167). Taiteen tekemisen syy on kautta aikojen ollut Csikszentmihalyin (1990, 

120) näkemyksen mukaan synnyttää flow-kokemuksia niin taiteilijassa, kuin 

katsojassakin. Lähden oletuksesta, että käsityö- ja taideammattilaisilla on run-

saasti omakohtaisia flow-kokemuksia. Haastateltavien etsintä alkoi vierailulla 

Fiskarsissa, jossa tutustuin muutamiin käsityöammattilaisiin. Muutaman avain-

henkilön kautta sain vihjeitä muista haastatteluun sopivista henkilöistä.  

 

Valitsin harkinnanvaraisella otannalla haastateltavakseni kymmenen Fiskarsis-

sa asuvaa tai työskentelevää käsityö- ja taideammattilaista. Käsityö- ja tai-

deammattilaisilla viittaan luovan alan tekijöihin. Myös Luutosen (2006, 174—

183) määritelmä käsityöammateista sopii kuvaamaan haastateltaviksi valikoitu-

neita ammattilaisia. Hänen mukaansa käsityöammateissa olennaista on luova 

työ, jota tekijä ohjaa, ja jossa on kiinteä yhteys tekemiseen ja materiaaliin. 

Haastateltavien valinnassa tärkeimpänä periaatteena oli saada aineistoon edus-

tetuksi mahdollisimman monen alan tekijöitä. Olen irrottautunut rajanvedoista 

käsityön, muotoilun ja taiteen välillä. Nämä kaikki ovat laajasti edustettuna Fis-

karsissa.  Myös Nuutisen, ym. (2014, 204—209) mukaan vuorovaikutus käsi-
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työn, muotoilun ja taiteen välillä on ilmeistä. Tutkielman lopusta löytyy luettelo 

haastatelluista käsityöläisistä, muotoilijoista ja taiteilijoista. (liite 3)  

 

Päätös haastateltavien määrästä on Lehtomaan (2005, 168) mukaan fenome-

nologisessa tutkimuksessa vaikea. Kymmenen haastateltavaa eri käsityön ja 

taiteen aloilta tuovat esille omaa ainutlaatuista kokemustaan tutkittavasta ilmiös-

tä. Haastateltavien valinnassa ei Lehtomaan (2005, 169) mukaan ole kysymys 

määrästä, vaan eroista. Haastateltavista kahdeksan on naisia ja kaksi miehiä. 

En näe sukupuolta olennaiseksi tekijäksi ilmiön tutkimisen kannalta. Myös Leh-

tomaa (2005, 167) toteaa, että ei ole syytä jaotella haastateltavia naisiin ja mie-

hiin, kun tutkitaan ihmistä. Lisäksi näkemystäni tukee se, että flow´n katsotaan 

olevan ilmiö, joka koetaan iästä tai sukupuolesta riippumatta samalla tavalla 

(Csikszentmihalyi 1993, 231). Haastateltavien ikäjakauma ulottuu 25-vuotiaasta 

eläkeikäiseen.  

 

7.1.2 Haastatteluiden toteutus 
 
Teemahaastattelu edellyttää hyvää kontaktia haastateltavaan, joten haastatte-

lupaikan tulee olla rauhallinen ja haastateltavalle turvallinen (Hirsjärvi & Hurme 

2001, 74). Haastattelut järjestettiin yksilöhaastatteluina ennalta sovittuna aikana 

haastateltavalle parhaiten sopivassa paikassa, joka saattoi olla julkinen tai yksi-

tyinen tila. Haastattelut toteutettiin joulukuun 2016 ja tammikuun 2017 aikana 

yhtä haastattelua lukuun ottamatta Fiskarsissa. Yksi haastattelu toteutettiin Hel-

singissä. 

 

Esitin kaikille haastateltaville samat kysymykset, puolistrukturoidun haastattelun 

mallin mukaisesti. Kysymysten järjestys ja vastausten laajuus elivät tilanteessa 

haastateltavan mukaan, kuten teemahaastattelussa Eskolan ja Suorannan 

(2008, 86) mukaan tyypillisesti tapahtuu. Etenkin flow-kokemusten laadun ja 

onnellisuuden kokemusten selvittäminen vaati teemahaastatteluun sopivaa 

joustavuutta ja keskustelunomaisuutta, jotta vastausten taustalla vaikuttavat 

asiat pääsivät paremmin esiin. Parhaimmillaan fenomenologinen haastattelu to-

teutuu toisen eläviä kokemuksia ilmaisevana yksinpuheluna, jossa tutkija joh-

dattelee haastateltavaa kokemusten suuntaan (Perttula & Latomaa 2005, 140—
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141). Tämä pyrkimys toimi haastattelutilanteisiin vaikuttavana tausta-

ajatuksena. 

 

Haastattelut nauhoitettiin myöhempää purkua varten, mikä mahdollisti tilanteen 

keskustelunomaisen tunnelman. Nauhoittamisen ansiosta tilanteessa ei tarvin-

nut käyttää aikaa muistiinpanojen tekemiseen, minkä uskon mahdollistaneen 

vapaanmuotoisen ajatusten esittämisen ja ääneen ajattelun. Haastattelut kesti-

vät keskimäärin tunnin. Purin haastattelunauhoitukset tekstiksi poimien litteroin-

nin kohteeksi tärkeimmät merkityssisällöt. Litteroitua tekstiä on yhteensä 67 si-

vua.  

 

7.2 Sisällönanalyysi 

 
Teemahaastattelun avulla kerätty aineisto on usein runsas ja heijastaa inhimilli-

sen elämän monivivahteisuutta (Hirsjärvi & Hurme 2001, 135). Litteroimani ai-

neisto osoittautui rikkaaksi ja laajaksi. Sisällönanalyysia voidaan Hirsjärven 

(1993, 114–115) mukaan käyttää, kun tutkimus tuottaa runsaasti aineistoa, 

esimerkiksi analysoidessa haastattelujen avovastauksia. Sisällönanalyysia oh-

jaavat tutkielman keskeiset käsitteet, sekä teemahaastattelun aikana syntyneet 

hypoteesit (Hirsjärvi 1993, 114–115). Lähestyin tekstiksi purettua haastatteluai-

neistoa teemoittelun avulla. Todellisuuden tematisointi vaikuttaa Eskolan ja 

Suorannan (2008, 142) mukaan aina siihen, mikä osa tutkimuskohteesta rajau-

tuu pois ja mistä osasta tulee totta. Tässä vaiheessa käsityö- ja taideammatti-

laisten työskentelyprosessien yleiset kuvaukset rajautuivat teemoittelun ulko-

puolelle, sillä ne eivät tuoneet vastauksia tutkimuskysymyksiin, mutta toimivat 

hyvinä esiymmärrykseni rakentajina analyysivaiheessa.  

 

Analyysin alussa informantit nimettiin koodeilla H1 – H10 ja aineisto jaettiin ana-

lyysiyksiköihin, joita olivat lause tai merkityskokonaisuus. Jokainen haastatelta-

va oli aluksi oma kokonaisuutensa ja analyysi eteni yksilö kerrallaan kohti yleis-

tä tietoa. Aineistosta pyrittiin tunnistamaan tutkimusongelman mukaisia asioita 

ja näitä ilmaisevia lauseita. Analyysi eteni teemoitteluun, jota kuvataan seuraa-

vaksi. Lehtomaan (2005, 185) mukaan analyysi on tärkeä pyrkiä toteuttamaan 
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kokemuksen yksilökohtaisuus huomioiden. Informanteille nimetyt koodit säilytet-

tiin analyysin alusta loppuun asti.  

 

Teemoittelusta voidaan puhua, kun analyysivaiheessa tarkastellaan sellaisia ai-

neistosta nousevia piirteitä, jotka ovat yhteisiä usealle haastateltavalle. Oletet-

tavaa on, että esille nousevat lähtökohtateemat. Tavallisesti näiden lisäksi tulee 

esiin myös muita mielenkiintoisia teemoja. Analyysista esiin nostetut teemat 

pohjautuvat tulkintoihin haastateltavien sanomista. (Hirsjärvi & Hurme 2001, 

173.) Aineistosta pyrittiin nostamaan esiin tutkimusongelman kannalta olennai-

sia teemoja. Eskolan ja Suorannan (2008, 179) mukaan haastattelurunko voi 

toimia aineiston jäsentämisen välineenä. Haastattelurunko toimi ensimmäisenä 

jäsentämisen välineenä, jonka jälkeen aineisto jaettiin tutkimuskysymysten mu-

kaisesti kolmeen osaan, flow-kokemus, Fiskarsin merkitys ja onnellisuus. Seu-

raavaksi kuvataan, miten teemat muodostuivat.  

 

Sisällönanalyysi toteutettiin teoriaohjaavan analyysin periaattein ensimmäisen 

tutkimuskysymyksen osalta ja sen teoreettiset kytkennät liittyvät flow-teoriaan. 

Teoria toimi apuna analyysin etenemisessä. Tuomen ja Sarajärven (2009, 96—

97) mukaan aikaisemman tiedon merkitys ei ole teoriaa testaava, vaan uusia 

ajatusuria aukova. Teoriaohjaava sisällönanalyysi etenee aineiston ehdoilla, 

mutta analyysissa empiirinen aineisto liitetään teoreettisiin käsitteisiin (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 117). Flow-kokemusta käsittelevä aineisto jaettiin aluksi Csiks-

zentmihalyin esittämien flow-kokemuksen elementtien mukaan seuraaviin kate-

gorioihin; selkeät tavoitteet (1), taitojen ja haasteiden tasapaino (2), toiminnan ja 

tietoisuuden sulautuminen kokonaisuudeksi (3), keskittyminen (4), hallinta (5), 

itsetietoisuuden katoaminen (6), ajantaju (7) ja autoteelinen toiminta (8).  

 

Tuomi ja Sarajärvi (2009, 102) kuvaavat analyysin etenemistä niin, että alaka-

tegorioista etsitään merkityskokonaisuuksia sisäisen yhteenkuuluvuuden tai 

samanlaisuuden perusteella. Tämän jälkeen analyysissä pyritään tematisoi-

maan esitetyt kuvaukset. Teemojen muodostaminen eteni luovassa prosessissa 

olennaisena näyttäytyviä flow´n piirteitä etsien. Edellä kuvattujen teorian pohjal-

ta muodostettujen alakategorioiden lisäksi aineistosta nousi keskeiseksi tee-

maksi ongelmanratkaisuun liittyvän flow-kokemuksen ja rutiininomaiseen työs-
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kentelyyn liittyvän flow-kokemuksen välinen jännite. Teemat on kuvattu taulu-

kossa.   

 

Muiden tutkimuskysymyksen osalta sisällönanalyysi toteutettiin aineistolähtöi-

sesti, jolloin analyysiluokat etsittiin aineistosta ilman teorian ohjaavaa vaikutusta 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 95). Fiskarsin merkityksen osalta aineistoa tarkastel-

tiin erityisesti luovaan prosessiin vaikuttavien tekijöiden näkökulmasta. Teemat 

muodostuivat käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa painottuvien, ympä-

ristössä ja yhteisössä koettujen merkitysten kautta. Aineistosta haettiin viittauk-

sia Fiskarsissa työskentelyn ja flow-kokemuksen yhteydestä, mutta myös välilli-

sesti mahdollisista flow-kokemukseen vaikuttavista tekijöistä. Mahdollisuus kes-

kittymiseen tuli teemana lähimmäksi flow-kokemukseen vaikuttavia tekijöitä. 

Muita aineistossa painottuvia teemoja olivat alkusysäys työskentelyn aloittami-

selle ja inspiroivien ihmisten vaikutus. Karjalaisen (2007, 52—53) mukaan topo-

fiiliset kuvaukset paikasta ilmentävät positiivista suhdetta koettuun paikkaan. Ne 

nousivat aineistossa yhdeksi keskeiseksi yleisellä tasolla työskentelyyn vaikut-

tavaksi teemaksi.  

 

Onnellisuuden osalta aineistosta keskityttiin tarkastelemaan käsityö- ja tai-

deammattilaisen työn kannalta merkityksellisiä tekijöitä. Onnellisuuden ja flow-

kokemuksen yhteys oli tutkimusongelman kannalta olennainen teema, jonka 

kautta käsityö -ja taideammattilaisten kokemuksia pyrittiin jäsentämään.  

 

Teemojen muodostaminen perustui tulkintoihini siitä, mikä oli tutkimuskysymys-

ten kannalta olennaista. Tulkintoja tehdessäni palasin aineistoon useasti uudel-

leen tarkastellakseni tulkintaa kriittisesti aineiston kautta. Teemojen muodosta-

mista ja niiden yhteyttä teoriaan on pyritty systematisoimaan seuraavassa tau-

lukossa. 
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Taulukko 1. Teemoittelussa käytetyt koodit ja niiden yhteys teoriaan 

 
Tutkimuskysymys Teoria Analyysivaiheen koodit 

Miten flow-kokemuksen tyypilliset 

piirteet näyttäytyvät luovan pro-

sessin eri vaiheissa?  

 

selkeät tavoitteet  

 

 

taidot ja haasteet tasapainossa 

 

 

 

toiminta ja tietoisuus sulautuvat 

kokonaisuudeksi 

 

hallinnan tunne 

 

 

 

 

keskittyminen syvää 

 

ajantaju muuttuu 

 

itsetietoisuus katoaa 

 

 

 

autoteelinen toiminta 

 

selkeä visio, avoin lopputulos, yl-

lätyksellisyys 

 

tasapainoilu taitojen ja haasteiden 

välillä, itsensä ylittäminen, itsestä  

riippumaton flow 

 

toiminta ja tietoisuus sulautuvat: 

toiminta sujuu 

 

hallinta/luova kaaos ja hallitse-

mattomuus, negatiivinen suhde 

hallintaan, rationaalinen ja hallittu 

prosessi 

 

uppoutuminen, intensiivinen työs-

kentely 

valvominen, ajantajun katoaminen 

 

itsetietoisuuden/huolten katoami-

nen, tunne kasvusta 

 

 

itsessään palkitseva työ 

 

ongelmanratkaisu, idean löytymi-

minen  

rutiininomainen työskentely 

Millä tavalla Fiskarsin ympäristö 

ja yhteisö mahdollistavat käsityö- 

ja taideammattilaisen flow-

kokemuksen? 

 

yhteisö: sosiaalinen ulottuvuus 

(toiminnallinen yhteisö/ symboli-

nen yhteisö) 

ympäristö: luonto/rakennettu mil-

jöö 

 

topofiiliset kuvaukset 

Fiskars: alkusysäys työskentelylle 

osuuskunnan/näyttelyiden vaiku-

tus 

yhteisön tuki/vaikutus 

luonnon/miljöön vaikutuksen ku-

vaukset 

positiivinen kiintymys Fiskarsiin 

Millainen yhteys flow-

kokemuksella ja onnellisuudella 

on käsityö- ja taideammattilaisen 

kokemuksessa?  

 

lyhytkestoinen tunneonni 

pidempiaikainen onnelli-

suus/eudaimonia 

yleiset onnellisuuden luonnehdin-

nat 

onnenhetket 

työn tuoma onnellisuus 

flow´n ja onnellisuuden yhteys 
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8 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Aluksi kuvaan tutkielman ydinkysymystä, sitä miten flow-kokemuksen tyypilliset 

piirteet näyttäytyivät luovan prosessin eri vaiheissa. Esittelen käsityö- ja tai-

deammattilaisten Fiskarsin ympäristöön ja yhteisöön liittämiä merkityksiä, joilla 

oli vaikutusta yksilölliseen flow-kokemukseen. Lopuksi tarkastelen millainen yh-

teys flow-kokemuksella ja onnellisuudella oli haastateltujen kokemuksissa.  

 

8.1 Flow käsityö- ja taideammattilaisten luovassa prosessissa 

 
Käsityö- ja taideammattilaiset kokivat flow-tilaa useissa luovan prosessin eri 

vaiheissa, mutta aineistosta erottui kahtiajakoisuus suunnitteluvaiheessa esiin-

tyvän ja valmistuksen aikana esiintyvän flow-kokemuksen välillä. Näiden välistä 

eroa pyritään havainnollistamaan seuraavassa kuviossa, josta käy ilmi, että 

suunnitteluvaiheessa ongelmanratkaisuun liittyvät tekijät ja valmistusvaiheessa 

rutiininomaiseen työskentelyyn liittyvät tekijät vaikuttivat tyypillisesti tutkittavien 

flow-kokemuksen syntymiseen.  

 

 

Kuvio 3. Flow-kokemukseen liittyvien tekijöiden erittelyä ja yhteisiä piirteitä haastatelta-
vien luovan prosessin ideointi- ja suunnitteluvaiheen, sekä valmistusvaiheen välillä 
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Keskittyminen nousi tärkeimmäksi tutkittavien flow-kokemusta määritteleväksi 

tekijäksi, mikä ilmeni intensiivisenä tekemiseen uppoutumisena. Prosessille 

asetetut selkeät tavoitteet koettiin tärkeäksi toimintaa ohjaavaksi tekijäksi, mutta 

toisaalta avoimelle lopputulokselle haluttiin jättää tilaa. Flow-kokemus syntyi tut-

kittavien luovissa prosesseissa usein hallinnan tunteen saavuttamisen hetkellä. 

Seuraavaksi kuvaan tarkemmin flow-kokemukselle tyypillisten piirteiden esiin-

tymistä tutkittavien kokemuksissa.  

 

8.1.1 Flow-kokemus ongelmanratkaisussa 
 
Useammassa haastattelussa nousi esille käsityö- ja taideammattilaisten tarve 

uusiutua ja luoda uutta. Ideointi- ja suunnitteluvaiheessa haastateltavat liittivät 

flow-kokemuksen uuden synnyttämiseen ja erityisesti siinä jonkin ongelman rat-

kaisemiseen. Haastateltavat kokivat ratkaisevan idean löytämisen palkitsevana 

tunteena. Ratkaiseva idea merkitsi haastateltaville alkuideaa, ongelmanratkai-

sua tai kantavaa ideaa. Alkuidean löytäminen ei kaikkien haastateltavien mu-

kaan riittänyt synnyttämään flow-kokemusta, mutta tyypillisesti sitä kuvattiin 

mahtavana tunteena. Flow-kokemus syntyi usein pitkän prosessoinnin jälkeen. 

 

Ihan joku alkuidea, joku siemen, kun näkee jonkun tai fiilistelee, että voi mahta-
vaa, että tästä tulis ihana, se on mahtava tunne (H10) 

 

Se ei ole se flow-kokemus, kun syntyy joku alkuidea, mut sen jälkeen, kun aivot 
alkaa askaroimaan sen kanssa, eikä niitä saa pois päältä ja sit kun päästään 
siihen pisteeseen, et sä koet, et hei tää voiskin onnistua, tai et tästä voiskin tulla 
oikeesti hyvä tai että sä näät sen konkreettisesti, että nyt se alkaa rakentua, 
tästä tulee jotain, sen hirveen pitkän prosessoinnin jälkeen, et se onnistuu. (H5) 
 

 

Intensiivisen uppoutumisen jälkeistä ongelman ratkaisemista haastateltavat 

luonnehtivat löytämisenä ja tähän hetkeen liitettiin myös onnellisuus ammatissa 

toimimisesta. Flow liittyi haastateltavien kokemuksissa ongelman ratkaisun löy-

tämiseen, mikä on linjassa myös Csikszentmihalyin (1993, 231) tutkimusten 

kanssa, joissa flow-kokemusta kuvataan löytämisen tunteella. Haastateltavat 

kuvasivat ahaa-elämyksiä syntyvän prosessin aikana monta kertaa. Ideointivai-

heessa suunnittelijalla voi Laamasen ja Seitamaa-Hakkaraisen (2014, 19) mu-

kaan olla lukuisia inspiraation lähteitä, joista haetaan kantavaa ideaa aktiivisen 
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prosessoinnin avulla. Haastateltavat kokivat kantavan idean löytymisen helpo-

tuksena. Laamanen (2016, 56) kuvaakin kantavaa ideaa motivoivana lähtökoh-

tana, joka tuo koko prosessille sielun. Tämän valossa on ymmärrettävää, että 

haastateltavat kokivat kantavan idean löytymisen onnistumisen tunteena. 

 
Kun se ratkeaa, kun sä ymmärrät, että nyt mä löysin sen, niin se on se palkitse-
vin hetki, sehän on hirvittävän suuri helpotus, koska sä ymmärrät, että nyt mä 
onnistuin tässä, tää on tuote, jota mä voin viedä siihen näyttelyyn. (H2) 
 
 

Tutkittavien kokemuksissa flow´ta saattoi edeltää epäonnistumisen pelko. Mo-

net haastateltavat kokivat epävarmuuden ja kaaoksen sietämisen olevan uuden 

luomisen ehto. Myös Anttilan (1992, 128—129) mukaan uusien ideoiden löytä-

miseksi ja toteuttamiseksi on otettava riskejä. Käsityö- ja taideammattilaisten 

luovissa prosesseissa tuli esille rohkea uuden kokeiluun ryhtyminen, johon liittyy 

riskinottoa lopputuloksen suhteen. Luova prosessi vaatii Uusikylän (2012, 113) 

sanoin uskallusta ja epäsovinnaisuutta, mitä näytti tulkintani mukaan tutkittavilta 

löytyvän.  

 

Ne on aina semmosii uusia kokemuksia, et mä kokeilen jotain, en tiedä osaanks 
mä, en tiedä, mitä siitä tulee, siinä on aina se riski olemassa ja et se on vähän 
haastavaa välillä tai siis vähän jännää ja haastavaa. (H3) 

 
Siihen liittyy vahva epävarmuus siitä, että tuleeko tästä jotain vai eikö tästä tuu 
ja siihen liittyy ennen sitä yleensä hyvinkin vahvoja epätoivon tilanteita, usein, ei 
aina, et sä et pysty ratkaisemaan jotain ongelmaa tai että sä koet jonkun yksi-
tyiskohdan ratkaisemattomana ja sä haluat saada siitä totta kai täydellisen --- 
niin se voi olla joskus tuskainen taival, mut sitten kun sen kokee saavuttaneen-
sa, niin se voi olla semmonen, et jes (naurua) mä pystyin tähän ja mitä vai-
keempi prosessi, mitä haastavampi se on ollut, niin sitä suurempi on varmaan 
myös se flow-kokemus, kun on pystynyt ratkaisemaan ne kaikki puuttuvat pala-
set tai ongelmalliset kohdat. (H5) 
 

 

Muutamat haastateltavat mainitsivat, että heillä on tarve kokea flow´ta uusien 

asioiden luomiseksi ja eteenpäin viemiseksi. Vastakohtana nähtiin paikalleen 

jumittuminen ja saman toistaminen. Uutuuden, jännityksen ja vaihtelevuuden on 

tutkimusten (Csikszentmihalyi 1993, 262) mukaan todettu aiheuttavan työssä 

flow-kokemuksia. Haastateltavat mainitsivat uudet, jännitystä tuovat ja vaihtele-

vat projektit tärkeiksi työssään. Ne koettiin mielenkiintoa ylläpitäviksi voimiksi. 
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Tämän tutkielman puitteissa jäi kuitenkin avoimeksi, millainen yhteys näillä oli 

haastateltavien kokemaan flow-tilaan. 

 

8.1.2 Flow-kokemus rutiininomaisessa työskentelyssä 
 

Valmistusvaiheeseen liittyvä rutiininomainen työskentely oli aineiston perusteel-

la otollinen vaihe synnyttämään flow-kokemuksia käsityö- ja taideammattilaisille. 

Rutiinit kuuluvat Anttilan (1992, 205) mukaan olennaisena osana käsityöhön ja 

ovat monien mielestä parasta käsityön tekemisessä. Tämä tuli esille aineistos-

sa, sillä haastateltavat luonnehtivat rutiininomaista työskentelyä myös nautinnol-

lisena kokemuksena. Rutiininomaiset työvaiheet, kuten matonkuteiden leikkaa-

minen, synnyttivät flow-kokemuksia tutkittaville. 

 

Matonkuteiden leikkaaminen, se on kanssa ihan mieletöntä, sitä voi tehdä ulko-
na nurmella, silleen että yht´äkkiä huomaa, että ei pääse ylös enää, oon tehnyt 
tätä niin pitkään, oon niin jumissa ja että flow-tila on kyllä fysiikalle erittäin vaa-
rallinen. (H10) 
 

 

Rutiininomaisen työskentelyn synnyttämässä flow-kokemuksessa saattaa kui-

tenkin olla kyse Clarken ja Haworthin (1994, 511) kuvaamasta kontrolliksi nime-

tystä tilanteesta, jossa taidot ovat hyvät ja haaste kohtalainen. Clarken ja Ha-

worthin tutkimuksen mukaan jopa ikävystyttävät tilanteet koettiin miellyttävinä ja 

rentouttavina. Kontrolliksi nimetyissä tilanteissa koettiin enemmän onnellisuutta, 

kuin flow-kokemuksissa, jotka tutkimuksen mukaan liittyivät kognitiivista osallis-

tumista edellyttäviin tilanteisiin. (Clarke & Haworth 1994, 511.) Tulkintani mu-

kaan haastateltavat saattoivat yhdistää rentouttavan rutiininomaisen työskente-

lyn flow-kokemukseen, vaikka kyseessä oli kontrolliksi nimetty tilanne. Toisaalta 

haastateltavat kuvasivat rutiininomaiseen työskentelyyn liittyvää flow-kokemusta 

juuri Csikszentmihalyin (1993, 233) määrittelemillä tyypillisillä flow-kokemuksen 

piirteillä, kuten ajantajun ja itsetietoisuuden katoamisella. Csikszentmihalyin 

(1993, 235) mukaan lähes mikä tahansa tavoite prosessissa voi toimia tarkkaa-

vaisuuden kohteena niin kauan, että ihminen saavuttaa flow-kokemuksen. Tä-

mä selittää sen, miksi flow-kokemuksia syntyi monissa erilaisissa luovan pro-

sessin vaiheissa, ongelmanratkaisusta rutiininomaiseen työskentelyyn. Tulokset 

ovat linjassa myös Leen ja Paynen (2016, 12) näkemyksen kanssa, jonka mu-
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kaan toiminta tai siihen liittyvät tekijät eivät määrää flow´n laatua, vaan merki-

tyksellisempää on se, miten yksilö suhtautuu toimintaan. 

  

Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa rutiininomaiseen työskentelyyn 

suhtauduttiin välillä ristiriitaisin tuntein. Luovassa prosessissa on Anttilan (1992, 

114) mukaan vaiheita, jolloin täytyy kestää ahkeraa, jopa tylsältä tuntuvaa uu-

rastamista. Flow´n kokeminen edellyttää Csikszentmihalyin (1993, 232) mukaan 

itsekuria. Rutiininomaiseen työskentelyyn voi tulkintani mukaan liittyä itsekuriin 

liittyviä tavoitteita. Eräs haastateltava kuvasi tekemiseen liittyvää tylsyyttä sa-

manaikaisesti nautinnollisena kokemuksena. Kokemuksen laatua eivät määrää 

Csikszentmihalyin (1990, 224) mukaan ulkoiset olosuhteet, vaan se, miten nii-

hin reagoidaan ja millaisiksi ihminen arvioi omat toimintamahdollisuutensa. 

Haastateltavat luonnehtivat rutiininomaisia vaiheita usein meditaation kaltaisina 

kokemuksina.  Flow liitettiin intuitiivisen rentoon tekemiseen, mutta sitä oli saat-

tanut edeltää ponnistelun vaihe. 

 

Se oli semmonen niinkun maksimaalinen tylsyyden sietotesti, mut siit tulee se 
flow, siinä on, siis et on ihan vaan tossa, kun ylittää sen tylsyyden, on vaan siel, 
sit se aika vaan kuluu tai yhtäkkiä huomaa, että oho on mennyt neljä tuntii. (H3) 

 
Siinä on jotakin semmosta rutiinien tekemisessä, aivan meditaatiota lähestyy 
se, että silloin kun sä oot ratkaissut kaikki ongelmat -- se on ihanaa siinä vai-
heessa, kun sä tiedät, miten se juttu menee ja sit sä pääset tekemään sitä ja 
kuuntelet hyvää ohjelmaa radiosta ja yhtäkkiä ajatuksissa ootkin hirveen kau-
kana, että se on semmosta flow-tilaa, silloin ei ajattele mitään murheita eikä mi-
tään. (H10) 

 

 

8.1.3 Intensiivinen keskittyminen kadottaa ajantajun 
 

Syvällinen keskittyminen oli yksi olennaisimmista piirteistä käsityö- ja taideam-

mattilaisten flow-kokemuksissa. Haastateltavat kuvasivat suunnittelu- ja valmis-

tusprosesseihin uppoutumista usein intensiivisenä kokemuksena. Anttilan 

(1992, 70) mukaan ratkaisun etsimisen motiivi kohoaa jokaisen ratkaisematto-

man tekijän löytymisen myötä. Tutkittavat kokivat ratkaisemattoman ongelman 

häiritsevänä, joten ratkaisua pyrittiin hakemaan aktiivisesti. Tämä saattoi johtaa 

pitkiin, useita viikkoja tai jopa kuukausia kestäviin ajatusprosesseihin. Haasta-

teltavat kokivat tällaisen uuvuttavaksi ja jopa epäinhimilliseksi, mutta lopulta 
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henkistä tyydytystä tuottavaksi luovan prosessin vaiheeksi. Mekaaninen aika-

taulu on Csikszentmihalyin (1993, 242) mukaan yksi flow-kokemusta estävistä 

tekijöistä, mikä tuli esille myös käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa. 

Tiiviissä prosessin vaiheessa haastateltavat ajautuivat usein pitkiin yhtämittai-

siin työskentelyvaiheisiin, joiden ei koettu sopivan normeihin.  

 

Se on hyvin intensiivistä, et se on ihan kauheen, lapsetkin tietää, et se on sit se 
aika, mä oon niissä samoissa yövaatteissa suunnilleen vaan teen ja teen ja piir-
rän ja piirrän ja teen sitä. (H6) 

 
Se piinallisin vaihe, se että kun pitää saada se valmiiks, siinä on vielä jotain on-
gelmakohtia tai sit se alkuideointi, kun se ei tunnu jäsentyvän sillä tavalla, silloin 
mä saatan valvoo jonkun yön, et mä en pysty menemään nukkumaan, et mä en 
vaan saa sitä ajatusta lakkaamaan, et mä en pysty ratkaisemaan jotain dilem-
maa. (H5) 

 

Prosessin ollessa intensiivisimmillään useat haastatelluista kertoivat olevansa 

kykenemättömiä nukkumaan. Unen tarpeen väheneminen on Uusikylän (2012, 

123) mukaan liitetty taiteilijan luovan prosessin alkamiseen. Tulkintani mukaan 

valvominen liittyi intensiiviseen työskentelyyn, jota ei haluttu jättää kesken, mut-

ta sillä saattaa olla yhteyttä myös Uusikylän kuvaamaan luovan prosessin al-

kamiseen. Csikszentmihalyin (1993, 239) mukaan flow-tilaan uppoutunut ihmi-

nen kokee keskeytykset turhauttavina, sillä ne rikkovat lumouksen ja pakottavat 

palaamaan arkitietoisuuteen. Tämän pohjalta näen, että käsityö- ja taideammat-

tilaisten intensiivisellä yhtäjaksoisella työskentelyllä on yhteys flow-

kokemukseen. Valvominen ja öisin työskentely esiintyivät tutkittavien kokemuk-

sissa yleensä satunnaisina lyhyinä ajanjaksoina. Haastateltavat kokivat intensii-

visen työskentelyn ja rutiininomaisemman tekemisen vuorottelun tärkeäksi 

oman jaksamisen kannalta. 

 

Pystyy kaks vuorokautta tekee ihan täysin putkeen tarvittaessa, mut sit pitää 
sen jälkeen nollautuakin ja kylhän se palkitsee, tulee tavallaan sellanen hyvä fii-
lis, et on tehnyt jotakin ennennäkemätöntä ja huomaa et pystyy uudistautumaan 
tarvittaessa. (H9) 

 

Keskittyminen on käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa edellytys työhön 

uppoutumiselle. Suurimmalle osalle haastatelluista yksin työskentely, oman 

rauhan ja tilan löytäminen, oli olennaista. Oma työhuone tai kotoa löytyvät työs-

kentelytilat koettiin tärkeiksi. Tutkittavat kokivat, että keskittyminen vaatii häirit-
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sevien asioiden sulkemisen ajatusten ulkopuolelle. Hyvää keskittymistä kuvail-

tiin poistumisena ja arjen murheiden poissulkemisena.  

 

Käsityö- ja taideammattilaiset liittivät onnistuneen keskittymisen vahvasti ajanta-

jun katoamiseen. Kun keskittyminen oli syvää, tilan ympäriltä koettiin katoavan, 

millä viitattiin ympäristön hahmottamiseen. Syvässä keskittymisen tilassa tutkit-

tavat kokivat irrottautumisen työskentelystä vaikeaksi. Anttilan (1992, 111) mu-

kaan prosessin toteutusvaiheessa mielikuva tuotteesta tarkentuu ja tarkentuva 

mielikuva edistää tuotteen valmistumista. Tutkittavat kertoivat usein haluavansa 

malttamattomasti nähdä, millainen mielikuvana olevasta tuotteesta tulee. He 

kuvailivat, että tekemisessä syntyy tunne loputtomasta jaksamisesta. Mielen-

kiintoiseksi koettu työ ja sisäinen motivaatio näyttävät ohjaavan prosessia 

eteenpäin.  

 

Silloin tavallaan häviää se tila ympäriltä, et silloin mä oikeesti vaan oon siinä mi-
tä mä katson, mistä mä teen, mitä mä teen, värejä, sekotan niitä ja maalaan. 
(H1) 
 
Se liittyy siihen ajantajuun mun mielestä se keskittyminen, kun on niin keskitty-
nyt, tuntuu, et menee jollekin ihan toiselle tasolle. (H3) 

 
Sitten kun alkaa semmonen pieni protoilu, tehään mallikappaleita ja haetaan si-
tä oikeeta tulosta, niin siinä mennään sit oikeesti, sitä ei haluais lopettaa. (H7) 

 

 

8.1.4 Selkeitä ja avoimia tavoitteita 
 

Käsityö- ja taideammattilaiset kokivat selkeiden tavoitteiden ja visioiden edistä-

vän työskentelyä. Luovassa prosessissa tavoitteet ilmenevät Csikszentmihalyin 

(1990, 91) mukaan voimakkaana käsityksenä päämäärästä ja taiteilijan työlleen 

asettamat sisäiset suuntaviivat ovat edellytys flow´n kokemiselle. Selkeät tavoit-

teet saattavat olla olennainen osa käsityö- ja taideammattilaisten flow-

kokemusta, vaikka kaikki eivät mieltäneet selkeiden tavoitteiden ohjaavan työ-

tään ja kokivat siitä huolimatta flow-tilaa. Moni haastateltava kuvasi tavoitteen 

motivoivan ja kuljettavan prosessia eteenpäin.  

 



 55 

Se on jotenkin hyvin kirkkaana se tavoite ja sen eteen on valmis tekemään pal-
jon, kun on joku visio, minkä haluaa saada toteutumaan just sellaisella tavalla, 
kun sen niin kuin kuvittelee, että se vois olla. (H5) 

 
Siellä on se tavoite ja se on tosi hieno omasta mielestä, niin sit se koko ajan 
puskee sitä eteenpäin, että sen haluaa nähdä nopeasti valmiina. (H7) 

 

Tavoitteiden selkeys tai avoimuus eivät olleet aineiston mukaan toisiaan pois-

sulkevia määreitä. Käsityö- ja taideammattilaisten työlleen asettamat selkeät ta-

voitteet esiintyivät myös yhdessä avoimen lopputuloksen korostamisen kanssa. 

Moni haastatelluista näki merkityksellisen prosessin tärkeämmässä roolissa 

lopputulokseen nähden. Tämä on ymmärrettävää Csikszentmihalyin (2003, 55) 

näkemyksen valossa, jonka mukaan todellinen nautinto syntyy askeleista, joita 

yksilö ottaa kohti päämääräänsä, ei sen saavuttamisesta. Haastateltavat arvos-

tivat yllätyksellisyyden mahdollisuutta prosessissa, minkä vuoksi päämääräha-

kuiseen työskentelyyn ei haluttu sitoutua liikaa. Anttilan (1992, 108) mukaan te-

kijällä ei aina ole tarkkaa mielikuvaa siitä, mitä loppujen lopuksi aiotaan saada 

aikaan. Lopputulos saattaa muodostua toiseksi, kuin oli tarkoitettu, mutta ei vält-

tämättä huonommaksi. Tavoitteen muuttuminen prosessin varrella oli käsityö- ja 

taideammattilaisille tuttua. Toisinaan ratkaisematon ongelma johti uuden muo-

don löytämiseen.  

 

Mä en oo ehkä sellanen päämäärähakunen ollenkaan mul ei oo se, siin se itse 
prosessi on hirveen olennainen, ei se päämäärä niinkään, mut kyllähän se 
päämäärä sieltä tulee väistämättä mutta ei se oo se mitä mä ajattelen siinä te-
kiessä, vaan se on se tekeminen. (H3) 

 
On tavoite, mutta se lopputulos voi olla aivan toinen, mihinkä mä olen tavoitel-
lut, et se ei oo ehkä niinkään selkeetä. (H9) 

 
Se ei oo kauheen sellasta määrätietoista välttämättä, että se on joku semmo-
nen, siitä yllätyksestä tulee vielä ekstrakiksit, et hei täähän voiskin olla tosi 
hauska juttu. (H10) 
 

 

8.1.5 Taidot ja haasteet tasapainossa  
 

Käsityö- ja taideammattilaiset kokivat riittävän suuret haasteet tärkeäksi edelly-

tykseksi flow-kokemukselle, mutta samalla korostettiin sitä, että jokaisen työn ei 

tarvitse olla uusi haaste. Csikszentmihalyin (1993, 238) mukaan flow-tilassa 

haasteet ovat niin suuret, että ne vaativat ihmiseltä kaiken taidon. Tämän poh-

https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
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jalta on ymmärrettävää, että haastateltavat kokivat eriasteisesti haastavien työ-

vaiheiden vuorottelun tärkeäksi työhön liittyvän tasapainon löytämiselle.  

 

Käsityö- ja taideammattilaiset näkivät haasteisiin tarttumisen mahdollisuutena 

kehittyä ja kokea itsensä ylittämisen tunnetta erityisesti silloin, kun taidot eivät 

aluksi tuntuneet riittävän. Haastateltavien kokemuksissa painottui tasapainoilu 

taitojen ja haasteiden suhteen. Toisaalta osaamisen äärirajoilla liikkuminen näh-

tiin tavoiteltavaksi, mutta liian haastavan työn koettiin aiheuttavan ahdistusta ja 

jopa paniikkia. Tutkittavat kuvasivat taitojen taitekohdassa työskentelyä motivoi-

vaksi, mutta toisaalta myös pidemmän päälle rasittavaksi. Nämä tulokset ovat 

linjassa teoriaosuudessa esitetyn kuvio 2. kanssa, jossa kuvataan flow-

toimintoja seuraavaa tietoisuuden kompleksisuuden kasvua. Sen mukaan taito-

jen karttuessa myös haasteiden on kasvettava, jotta flow-kokemuksia on mah-

dollista saavuttaa. Käsityö- ja taideammattilaiset näkivät itsensä haastamisen 

funktioksi kehittymisen taitavammaksi ja paremmaksi niin ihmisenä, kuin am-

mattilaisena. 

 

Se on erittäin tärkeetä myöskin välillä yrittää tehdä jotain semmosta joka ei tun-
nu yhtään luontevalta ja helpolta, koska silloinhan voi oppii jotain uutta ja pääs-
tä jonkun kynnyksen yli. (H1) 

 

Flow-kokemus ei kuitenkaan aina vaatinut taitojen ja haasteiden tasapainoa, 

vaan se liittyi haastateltavien kokemuksissa myös tilanteisiin, joissa näiden ei 

koettu olevan merkityksellisiä. Haastateltaville flow-kokemus saattoi syntyä 

myös itsestä riippumattomasti, esimerkiksi luonnon ympäröimänä. Yleensä kui-

tenkin käsityö- ja taideammattilaisen oma toiminta oli yhteydessä flow-

kokemukseen. 

 
Se missä mä tällä hetkellä koen parhaimman flow´n, mä koen sen meidän ran-
tasaunalla, sul on sellanen oma paikka, mihinkä sä voit mennä, riitti, sä siirryt 
sinne, sä teet siellä pihatöitä, hakkaat puita, lämmittelet saunaan, kannat vesiä 
järvestä saunaan, onhan se määrätynlainen flow. (H9) 

 
Mä oon luonnossa retkeilemässä ja siellä tulee flow-tiloja tavallaan ihan tykittä-
en koko ajan, jotakin kivaa siellä tapahtuu. (H10) 
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8.1.6 Hallinnan tunne flow-kokemuksessa 
 
Käsityö- ja taideammattilaisille hallinta ja hallitsemattomuus osoittautuivat tu-

tuiksi ulottuvuuksiksi luovassa prosessissa. Flow-tilassa ihminen ei hallitse 

kaikkea täysin, vaan Csikszentmihalyin (1993, 238) mukaan kyse on pikemmin-

kin siitä, että ihminen tietää hallinnan olevan periaatteessa mahdollista. Moni 

haastateltava koki epävarmuuden ja luovan kaaoksen kuuluvan olennaisena 

osana luovaan prosessiin, erityisesti ideoinnin ja suunnittelun vaiheeseen. He 

kokivat uuden luomisen toisinaan haastavaksi, mikä tulkintani mukaan johtuu 

siitä, että hallinnan tunne puuttuu prosessin alusta. Käsityö- ja taideammattilai-

sille epävarmuuden jälkeinen onnistuminen, hallinnan saavuttaminen, oli hetki, 

jolloin flow-kokemus usein syntyi.  

 

Tässä on tärkeetä että on sekä se hallinta, että se kaaos ja ei-hallinta, ne mo-
lemmat tulee siinä, mutta mun mielestä se kaaos on kyllä se suurin, se kaikkein 
tärkein ja vahvin elementti siinä suunnitteluprosessin aikana. (H2) 

 
Epävarmuus siitä, että meneeks tää eteenpäin vai eiks tää mee, ja sit kun saa 
jonkun asian oikeesti onnistumaan, et hei täst tulikin ja täst tuli itseasiassa vä-
hän vielä parempi, kun mä osasin ajatella tai tähän tuli joku uus elementti, joka 
ei ookaan kompromissi vaan se itseasiassa parantaa tätä, ne liittyy niihin, niihin 
vois liittää flow-kokemuksen ja ne on hyvin hallitsemattomia. (H5) 

 
 

Haastateltavat eivät aina kokeneet hallinnan tunnetta tavoiteltavana. Kysymys 

hallinnan tunteesta herätti muutamissa haastateltavissa vastustusta, sillä se lii-

tettiin negatiivisella tavalla kontrolloimiseen. Muutama haastateltava korosti, et-

tä on tärkeää olla päättämättä mitä asioita hallitaan. Yleensä haastateltavat kui-

tenkin kokivat hallinnan tunteen positiivisena ja se syntyi osaamisen kokemuk-

sesta. Riittävä tietämys tekniikoista ja toteutustavoista, sekä onnistumisen ko-

kemukset lisäsivät käsityö- ja taideammattilaisten itsevarmuutta. Tutkimusten 

mukaan flow-kokemukset edistävät itseluottamusta (Csikszentmihalyi 1993, 

253). Edellä kuvattuun viitaten näen, että valmistustapojen hallinnalla ja flow-

kokemuksen saavuttamisella on yhteys. Haastateltavat kokivat hallinnan ja pys-

tyvyyden tunteita usein rutinoidussa tekemisessä. Kuitenkin vain pieni osa 

haastatelluista koki luovan prosessin pääsääntöisesti hallituksi ja rationaalisek-

si.  

 

https://www.researchgate.net/profile/Mihaly_Csikszentmihalyi
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Kun sä tiedät mitä sä teet, kaikki on hallinnassa, kun sä oot tehnyt sitä niin pal-
jon, sitä vaan keho tekee, mutta pää ajattelee mitä haluaa, että se on sellasta 
meditaatiota mun mielestä. (H4) 

 
Se hallinta on sitä, minkä takia mä esimerkiksi pidän siitä viimeistelystä ja siitä 
kaikesta, et sit mä koen et mä saan sen sellaiseksi, kun itse haluan ja se on sitä 
hallintaa ja sen kokemusta. (H6) 

 
Mä oon hirveen varma kaikessa mitä mä teen, et se on hyvä juttu, et mä en oo 
koskaan tuntenut itseäni epävarmaksi millään tavalla, et mulla on aina riittänyt 
hyvin rohkeus tehdä asioita, mut se on tietysti tullut siitä, kun sä oot nuoresta 
asti ollut yrittäjä, aina sä oot toteuttanut asioita ja päättänyt itse, siitähän tulee 
se itsevarmuus. (H8) 

 
 
8.1.7 Toiminta ja tietoisuus sulautuvat kokonaisuudeksi 
 
Käsityö- ja taideammattilaiset liittivät yleensä toiminnan ja tietoisuuden yhteen-

sulautumisen kokemaansa flow-tilaan, mutta kaikki eivät ilmiötä tunnistaneet. 

Csikszentmihalyin (1993, 238) mukaan toiminnan ja tietoisuuden tehokas yh-

teensulautuminen on yksi flow-kokemuksen tunnusomaisimmista puolista. Täl-

löin toiminta virtaa spontaanisti ilman tietoista ponnistusta. Haastateltavat luon-

nehtivat kokemusta toiminnan sujuvana etenemisenä, leijumisen tunteena ja ti-

lana, jolloin kaikki onnistuu. Tämä on linjassa Csikszentmihalyin tutkimusten 

kanssa, joissa on vahvistettu vastaavien kuvauksien sopivan flow-tilaan. Toi-

minnan virtaaminen spontaanisti edellytti käsityö- ja taideammattilaisten mu-

kaan mielenkiintoista työtä, johon haluttiin uppoutua. Haastateltavat kertoivat, 

että halu päästä eteenpäin, sekä sopiva vireystila edesauttoivat flow-tilaan pää-

semistä, vaikka flow näyttäytyikin ennakoimattomana ja suunnittelemattomana 

tilana tutkittaville. Voimakkaat flow-kokemukset ovat Csikszentmihalyin (1993, 

233) mukaan melko harvinaisia päivittäisessä elämässä, mikä tuli esille myös 

aineistossa. Tutkittavat kokivat flow-tilaa satunnaisesti, mutta tarkempaa määri-

telmää flow´n esiintymisestä ei aineiston perusteella voi tehdä. 

 

Sitä vaan etenee ja sen huomaa sit kanssa, et nyt on sellanen tila päällä, et sä 
voit tehdä käytännössä ihan mitä vaan, niin kaikki onnistuu ja se on kyllä tosi 
hyvä tunne silloin --- se on aika harvinaista, en mä muista että sitä nyt viikoittain 
tapahtuu, että niin harvinaista kuitenkin. (H7) 
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8.1.8 Itsetietoisuuden katoaminen ja tunne kasvusta 
 
Itsetietoisuuden katoaminen on käsityö- ja taideammattilaisille pääsääntöisesti 

tyypillinen osa flow-kokemusta. Kun itsetietoisuus vähenee, psyykkistä energiaa 

vapautuu Csikszentmihalyin (1993, 241) mukaan enemmän siihen, mitä on te-

kemässä. Tämä tulee selvästi esille aineistosta. Suurin osa haastateltavista to-

tesi, että itseen liittyvät ajatukset, arkiset murheet ja stressinaiheet katoavat 

huomaamatta mielestä silloin, kun keskittyminen onnistuu. Tutkittavat kuvasivat, 

että uppoutuminen suuntaa ajatuksen niin intensiivisesti työskentelyssä etene-

miseen, että tietoisuus itsestä jää sen ulkopuolelle. Moni totesi ”kaiken katoa-

van”. 

 

Silloin kun keskittyy ja antaa vaan palaa ja mennä eteenpäin niin eihän sitä sil-
loin keskity miettimään itseään tai mun elämää tai miltä musta nyt tuntuu. (H1) 

 

 

Muutamalle haastateltavalle itsetietoisuuden katoaminen tuntui kuitenkin vie-

raalta ajatukselta. On mahdollista, että itsetietoisuuden katoaminen tuntuu käsit-

teenä vieraalle, vaikka sitä haastattelutilanteessa pyrittiinkin selittämään. Uusi-

kylä (2012, 129) tarkentaa, että itsetietoisuuden menettäminen ei tarkoita mi-

nuuden menettämistä, eikä etenkään tietoisuuden menettämistä. Yksi haasta-

teltavista tunnisti mitä itsetietoisuuden katoaminen on, mutta koki kiireessä 

työskentelyn estävän tämän flow-kokemuksen tyypillisen piirteen esiintymisen. 

Tällä tuloksella voi olla yhteys Csikszentmihalyin (1993, 242) näkemykseen sii-

tä, että mekaaninen aikataulu on yksi flow-kokemusta estävistä tekijöistä. Tästä 

voi päätellä, että kiireisessä työskentelytahdissa ei ole aikaa uppoutua tekemi-

seen niin paljon, että itsetietoisuus pääsisi katoamaan. Tekemiseen uppoutumi-

nen ja siinä syntyvä flow-kokemus näyttävät aineiston perusteella vaativan riit-

tävästi aikaa.  

 
Tietoisuus itsestä katoaa, että ehkä mulla ei enää ole sen tyyppistä niinkään 
paljoa juurikin sen takia, että mä teen niin paljon kiireessä, et ei oo aikaa siihen 
(H6) 

 

Csikszentmihalyin (1993, 241) tutkimusten perusteella flow-tilassa ihminen ko-

kee usein olevansa osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Näkemys on ristirii-

dassa tämän tutkielman tulosten kanssa, sillä aineistossa ei näy viitteitä siitä, 
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että käsityö- ja taideammattilaiset kokisivat flow-tilan yhteydessä olevansa osa 

jotain suurempaa kokonaisuutta. Tämä oli poikkeuksetta kaikille haastatelluille 

vieras ajatus. Tässä yhteydessä tunne kasvusta tuntui tutkittavista myös vie-

raalta kuvaukselta. Haastateltavat liittivät flow-kokemuksen yhteydessä koetun 

kasvun tunteen varauksella käsityö- ja taideammattilaisille läheiseen kehittymi-

seen ja uuden oppimiseen.  

 

En oikein tunnista, mutta varmaan vois jollakin tavalla ajatella, et jonkunlainen 
tunne kasvusta syntyy sen prosessin myötä, ainakin se idea kasvaa, et siinä on 
ehkä itse enemmänkin sivuroolissa ja se työ vie ikään kuin mukanaan. (H5) 
 

 
8.1.9 Itsessään palkitseva luova prosessi  
 
Edellä on kuvattu käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemuksille tyypillisiä 

piirteitä. Kun useat edellä kuvatut toiminnan ehdot täyttyvät, toiminnasta tulee 

Csikszentmihalyin (1993, 242) mukaan miellyttävää ja sitä kannattaa tehdä sen 

itsensä takia. Haastateltavat kokivat tyypillisesti työnsä itsessään palkitsevaksi. 

He näkivät erityisen palkitseviksi luovassa prosessissa oppimisen, flow-tilaan 

pääsemisen, ahaa-elämykset, onnistumisen kokemukset, sekä työn äärelle py-

sähtymisen. Vastaavia tuloksia esiintyy myös Csikszentmihalyin (1993, 246) 

tutkimuksessa, jossa todetaan flow´n olevan sisäisesti palkitsevaa, sillä täydelli-

sen syventymisen ja omien taitojen venyttämisen tunne koetaan miellyttävänä. 

Käsityö- ja taideammattilaiset kokivat, että mielenkiintoinen työ tekee työskente-

lystä nautinnollista. Kokemus työn palkitsevuudesta syntyi tutkittaville usein 

flow-tilan jälkeen. Muutama haastateltava kuvasi hetkeä oivallisesti silmien 

avautumisena tai flow-tilasta ulos astumisena. 

 

Kun on tehnyt sen työn ja on ollut siinä niin uppoutuneena ja sit vähän niinkun 
tulee sieltä ulos sieltä flow-tilasta ja näkee sen lopputuloksen sen jälkeen, mitä 
on saanut aikaiseksi, vaikka se ajantaju on mennyt ja sitten onkin mennyt kuus 
tuntia kun on tehnyt sitä ja tietää mistä on lähtenyt ja mihinkä on päässyt, niin 
sitten ehkä se palkitsee kaikista eniten kuitenkin siinä, että mitenkä paljon saa 
aikaiseksi. (H7) 

 

 

Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa itsessään palkitsevan työn miel-

lyttävyyttä varjosti tietynlainen ristiriitaisuus. Työ koettiin usein samanaikaisesti 

nautinnollisena ja stressaavana. Csikszentmihalyi (2003, 49) toteaakin, että 
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nautinnollinen tekeminen ei aina tuota mielihyvää, vaan voi aiheuttaa myös pal-

jon stressiä. Käsityö- ja taideammattilaisten on tehtävä uhrauksia itselle merki-

tyksellisen työn eteen, sillä työskentely tuo usein mukanaan stressaavia tilantei-

ta ja taloudellista epävarmuutta. Tämä nousi esille myös onnellisuuden aiheita 

käsiteltäessä ja sitä kuvataan myöhemmin tarkemmin itselle merkityksellisen 

työn yhteydessä.   

 

Se on itselle jollakin tavalla niin merkityksellistä, että huolimatta siitä, että se on 
hirveen rankkaa välillä, niin siitä on valmis maksamaan sen hinnan, mä koen et 
se on enemmänkin jonkinlainen sisäinen pakko. (H5) 
 
 

8.2 Fiskarsin ympäristön ja yhteisön merkitys flow-kokemukselle 

 
Toisen tutkimuskysymyksen tehtävänä oli selvittää Fiskarsin ympäristön ja yh-

teisön merkitystä käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemuksille. Aineistosta 

kävi ilmi, että Fiskarsista on tietoisesti lähdetty hakemaan otollisia olosuhteita 

työskentelylle. Haastateltavat näkivät ympäristön ja yhteisön merkittävinä teki-

jöinä luovalle prosessille. Suoria viittauksia Fiskarsissa työskentelyn ja flow-

kokemuksen yhteydestä ei tuotu esiin, mutta Fiskarsin ympäristönä kuvattiin 

mahdollistavan flow-kokemukselle olennaisia piirteitä, kuten keskittymistä. Seu-

raavaksi kuvaan ympäristön ja yhteisön keskeisiä tekijöitä, joilla oli vaikutusta 

luovaan prosessiin, sekä Fiskarsiin liitettyjä ulottuvuuksia, joilla oli yhteys flow-

kokemukseen.  

 

8.2.1 Alkusysäys työskentelylle 
 

Käsityö- ja taideammattilaisen muutto Fiskarsiin toimi usein alkusysäyksenä 

luovan työn aloittamiselle. Haastateltavat kertoivat, että Fiskarsista oli tietoisesti 

lähdetty hakemaan mahdollisuutta muuttaa omaa luovan toiminnan suuntaa it-

senäisemmäksi tai vapaammaksi. Näen, että itsensä toteuttamisen tarve liittyy 

Fiskarsiin tuloon, sillä haastateltavat kuvasivat muuttaneensa työskentelyään 

enemmän omien ideoiden ja ajatusten toteuttamisen suuntaan taideyhteisöön 

muuton jälkeen.  

 

Se kyllä oli yks syy miks mä tänne muutin, että mä pääsen ikään kun vapaasti 
tekemään sitä, mitä mä haluun, enkä toteuttamaan toisten ideoita. (H4) 
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Kun mä tulin tänne, niin nythän mul on taas vuosikausiin mahdollisuus tehdä 
taidetta ja käsityötä. (H8) 

 
 
Aineiston perusteella näyttää, että Fiskarsissa työskentelyllä on oma vaikutuk-

sensa käsityö- ja taideammattilaisten uran kehittymiselle. Moni haastateltavista 

näki osuuskunta Onoman vahvana yhteen nitovana voimana yhteisössä, mutta 

muutama haastateltavista ei ollut osuuskunnan jäsen, eikä kuvannut yhteisön 

merkitystä itselleen niin laajasti. Toiminnallisen yhteisön näkökulmasta osuus-

kunta Onoman voi nähdä Lehtosen (1990, 218–219) sanoin vuorovaikutukses-

sa kehittyvänä ilmiönä, jonka jäsenten ryhmäidentiteetti muotoutuu konkreetti-

sen toiminnan seurauksena. Aineiston perusteella yksi tärkeäksi koettu konk-

reettinen toiminnan muoto oli osuuskunta Onoman näyttelytoiminta. Käsityö- ja 

taideammattilaiset kokivat erityisesti kesänäyttelyiden suuntaavan työskentelyä 

ja vaikuttavan suunnittelun rytmiin. Moni haastateltava kuvasi näyttelyiden toi-

mivan käynnistäjänä uuden suunnittelun prosessille. Tehtävänannot toimivatkin 

usein Laamasen & Seitamaa-Hakkaraisen (2014, 12) mukaan suunnittelupro-

sessin käynnistäjinä ja tehtävä määrittelee suunnitteluprosessin luonnetta, sillä 

sen kautta asetetaan suunnittelulle rajoitteita. Kesänäyttelyyn osallistuneet käsi-

työ- ja taideammattilaiset kuvasivat, että näyttelyn teema asettaa suunnitteluun 

positiivisia rajoitteita. Haastateltavat kokivat uuden suunnittelun aloittamisen 

usein haastavaksi ja intensiiviseksi vaiheeksi. Näyttää siltä, että näyttelyteema 

luo toimintaa ohjaavan mielikuvan tulevasta tehtävästä ja vie prosessia eteen-

päin haastavalta tuntuvassa alussa. Näen, että rajoitteet suuntaavat haastatel-

tavien työskentelyä, mutta oman ilmaisun esiin tuominen on keskeistä. 

 

Mulle tää rytmi on tullut siitä, että on toi kesänäyttely ja oon esittänyt töitä jokai-
seen ja sillä tavalla on syntynyt tää kokoelma ja uuden suunnittelemisen rytmi. 
(H2) 

 

Kesänäyttelyt on varmasti ohjannut hirveen monenkin, tai ainakin minun toimin-
taa aika vahvasti. (H5) 

 
 
8.2.2 Inspirointia ja peilaamista yhteisössä 
 
Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa painottui symbolinen yhteisyys 

toisten Fiskarsissa työskentelevien luovan alan tekijöiden kanssa. Lehtosen 
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(1990, 218–219) mukaan symbolinen yhteisyys ilmenee yhteenkuuluvuuden 

tunteena, eikä välttämättä viittaa konkreettiseen toimintaan. Tämä näkyi aineis-

tossa esimerkiksi niin, että haastateltavat kokivat toisten luovan alan tekijöiden 

inspiroivan vaikutuksen tärkeäksi. Laamanen (2016, 53) toteaakin, että vuoro-

vaikutus yhteisön kanssa voi olla hedelmällistä luovan ideoinnin vaiheessa. Ide-

ointi ei Laamasen mukaan ole vain sisäinen kognitiivinen prosessi, vaan tapah-

tuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa, millä hän viittaa esimerkiksi sosiaa-

liseen vuorovaikutukseen. Inspiroivaksi koetun yhteisön keskellä toimiminen 

vaikuttaa tutkittavien kertoman mukaan omaan luovaan prosessiin. Inspiroiva 

yhteisö saattaa vaikuttaa myös flow-kokemuksen syntymiseen, sillä Matikan 

(2015, 50) mukaan sosiaalisessa ympäristössä toimiminen nostaa esiin tekijöi-

tä, jotka voivat helpottaa tai muuttaa yksilöllistä flow-kokemusta. Tulkitsen ai-

neistosta Matikan mainitsemiksi sosiaalisen ympäristön tekijöiksi toisten luovan 

alan ihmisten innostavan vaikutuksen, sekä itsekritiikkiä nostavan sosiaalisen 

peilaamisen ja intuitiivisen keskinäisen tilan antamisen.  

 
On hirveen inspiroivaa just se, että joku tekee mun mielestä jotain mielenkiin-
toista itse, vaikka se olis ihan eri duunia, eri tyyppistä, kun mitä mä teen, niin sii-
tä tulee into tehdä taas itse. (H1) 

 
Yhteisön merkitys on tosi iso, että kyllä mä tänne ihan tietoisesti halusin ja ajat-
telin sitä että olla niin kun saman tyyppisten ihmisten joukossa, niin että se an-
tais potkua siihen työn tekemiseen ja se todella tapahtuikin, että muut inspiroi 
hirveesti. (H4) 

 
 
Aineiston perusteella näyttää siltä, että erilaiset yhteistyökuviot kukoistavat Fis-

karsissa. Haastateltavat kertoivat, että omiin töihin tarvitaan usein monen alan 

käsityöosaamista, jolloin yhteistyö eri alojen tekijöiden kesken on luontevaa. 

Käsityö- ja taideammattilaiset kokivat eri materiaalien yhdistämisen kiinnosta-

vaksi ja yhteistyömahdollisuudet Fiskarsissa ainutlaatuisiksi. Projektit ja osaa-

misen yhdistäminen innostivat haastateltavia, mutta omaa luovaa prosessia ku-

vattiin tyypillisesti kuitenkin hyvin yksityiseksi ja itsenäiseksi toiminnaksi. 

 

Toiset luovan alan tekijät toimivat peilinä käsityö- ja taideammattilaisten työs-

kentelylle. Haastateltavat kertoivat vertaavansa ja pohtivansa omaa tekemistä 

suhteessa muihin. Tämän koettiin auttavan hahmottamaan omaa tekemisen 

identiteettiä. Tutkittavat kokivat saavansa uskoa omaan tekemiseen siitä, että 
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näkivät muiden tekijöiden tulevan toimeen ja menestyvän. Käsityö- ja taideam-

mattilaiset kertoivat, että tarvittaessa yhteisön kesken on mahdollista käydä 

kriittisiäkin keskusteluja omista töistä, minkä he uskoivat vaikuttavan myös työn 

laatuun. Haastateltavat kuvasivat itsekritiikin ja laatutason nousseen Fiskarsissa 

työskentelyn myötä. Tätä tulosta on mielenkiintoista pohtia myös flow´n näkö-

kulmasta, sillä Csikszentmihalyin (1990, 116) mukaan flow-kokemuksen on to-

dettu pakottavan ihmistä korkeammalle suorituksen tasolle. 

 

Oma tasovaatimus nousi, et halus kiinnittää siihen laatuun enemmän huomiota 
ja siihen vaikutti ne muut ihmiset, että oli niinkun pyrkimys muuttua paremmak-
si. (H4) 

 
Silloin kun alkuun on tullut tänne, niin sillä on ollut isokin merkitys, että on ru-
vennut tekemään sitten ehkä enemmän omia tuotteita ja teoksia ja pohtinut sit 
myös, että minkälaisia haluaa tehdä, kun on nähnyt ympärillä tekijöitä. (H7) 

 
Luovuus kukoistaa ja yhteisö on, meit on täällä toistasataa osuuskuntalaista, 
niin tarvittaessa voi käydä hyvinkin kriittisiä keskusteluja omasta työskentelys-
tään ja omista töistään, niin kyllä sillä on suuri merkitys, myöskin se vaikuttaa 
siihen laatuun, eli oma itsekritiikki on aika korkealla. (H9) 

 
 
Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa välittyi keskinäinen ymmärrys 

toisten meneillään olevia luovia prosesseja kohtaan. Haastateltavat kokivat in-

tuitiivisen tilan antamisen vaativien prosessien aikana tärkeäksi. Erityisesti 

suunnitteluvaihetta kuvattiin usein yksityiseksi prosessiksi, johon muut eivät 

pääse mukaan. Tutkittavat näkivät työhuoneen omana maailmana, jonne on 

mahdollisuus vetäytyä työskentelemään.  

 

Jotkut ihmiset haluu olla ihan yksin, että sitä mä itse pidän tosi tärkeenä täällä, 
että mäkin välillä haluan olla ihan rauhassa, et jos on jotain hirmu työputkia, niin 
en jaksa yhtään tavata kollegoja ja ihmetellä asioita. (H10) 
 
Kukaan ei ihmettele, jos mä sanon, etten mä ehdi nyt pariin viikkoon yhtään mi-
tään, et mä en voi, hädin tuskin ehdin syömään ja kukaan ei pidä sitä jotenkin 
tosi outona, vaan se on et aijaa, sul on kiireitä ja se on tuttua ihmisille, semmo-
set asiat on täällä semmosia niinkun toisenlaisia, kun ehkä jossain muualla, 
koska täällä on niin valtavan paljon erilaisia luovan alan ihmisiä ja käsityöläisiä. 
(H5) 
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8.2.3 Ympäristö mahdollistaa keskittymisen 
 
Keskittyminen oli olennainen piirre käsityö- ja taideammattilaisten flow-

kokemuksissa. Tutkittavat luonnehtivat Fiskarsia tyypillisesti paikkana, joka 

mahdollistaa keskittymisen ja rauhoittumisen. Tämän perusteella Fiskarsissa 

työskentelyllä on ainakin välillistä vaikutusta flow-kokemuksen synnylle. Keskit-

tyminen mahdollistuu aiemmin kuvatun keskinäisen huomioinnin lisäksi myös 

rauhallisen ympäristön vuoksi. Jokainen haastateltava toi esiin arvostuksen ym-

päristön esteettisyyttä ja luonnon ympärillä olemista kohtaan.  

 

Paikasta muodostettavaan mielikuvaan vaikuttavat Forssin (2007, 104) mukaan 

kaikki aikaisemmat kokemuksemme paikoista. Mielikuva Helsingistä oli lähes 

kaikkien haastateltujen kokemuksissa läsnä eräänlaisena vertailukohteena, jota 

vasten tulkintaa Fiskarsista rakennettiin. Haastateltavat loivat paikalle odotuksia 

sen kautta, mitä paikan ei haluttu olevan, meteliä ja äkäisiä ihmisiä.  Usein käsi-

työ- ja taideammattilaisille merkitykselliset kokemukset kiinnittyivät paikan tun-

nelmallisiin ominaisuuksiin, kuten valon ja varjon vuorotteluun. Melun poissaolo 

painottui monen tutkittavan kokemuksissa keskittymisen merkittävimpänä mah-

dollistajana. 

 

Täällä nyt ei oo autoja hurraamassa, ei oo melua niin paljon, että pystyy keskit-
tymään käytännössä ihan missä vaan ja voi tehä vaikka ulkona ja päästä tähän 
tilaan, mut jos mä oisin vaikka jossain kiireen, ruuhkaan seassa tuolla tai jos-
sain rumassa peltihallissa yksin, niin tuskin se ois niin helppoo päästä keskitty-
mään siihen, mutta sitten kun on nimenomaan tuolla verstasympäristössä, sit 
siellä valo tulee, on hieno miljöö, vaikka se ei oo se pääasia siinä, se on siinä 
ympärillä, ehkä se on vähän enemmän tiedostamatonta, mutta kuitenkin se tu-
lee just sen valon ja varjojen… tulee sellanen fiilis siihen. (H7) 

 

Käsityö- ja taideammattilaiset kokivat Fiskarsin luonnon ja miljöön ainutlaatui-

sena ja inspiroivana. Luonnon ja miljöön voikin nähdä olemassa olevana, ulkoi-

sena inspiraation lähteenä haastateltaville. Tällä viittaan Laamasen ja Seita-

maa-Hakkaraisen (2014, 11) määritelmään olemassa olevista inspiraationläh-

teistä, joilla tarkoitetaan kaikkea materiaalista ja käsitteellistä varantoa, jota fyy-

sinen ympäristö ja kulttuuri sisältävät. Haastateltavat kokivat Fiskarsin kauniilla 

miljööllä ja luonnonympäristöllä olevan positiivisia vaikutuksia myös psyykki-

seen hyvinvointiin. Tämä tulos on linjassa tutkimusten kanssa, joissa luonnon-
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kauneuden on todettu vaikuttavan mielialaan, määrätietoisuuteen, sekä keskit-

tymiseen (Vilkka 2007, 138—139). Edellä mainituista piirteistä erityisesti keskit-

tyminen on yhteydessä flow-kokemukseen. Käsityö- ja taideammattilaiset kuva-

sivat luonnon itsessään synnyttävän flow-kokemuksia, mutta myös vaikuttavan 

välillisesti keskittymiseen ja sitä kautta flow-kokemuksen äärelle pääsyyn. 

Haastateltavat näkivät rauhallisen ympäristön auttavan keskittymään olennai-

seen. Sen koettiin antavan tilaa ja mahdollisuuksia uppoutua suunnitteluun, eri-

tyisesti sesonkiajan ulkopuolella.  

 
Luonnon joka puolella ympärillä oleminen ja sit se kauneus, se on ihan mielet-
tömän kaunis ruukki alue, et semmosta ei Suomesta toista löydy, niin se joten-
kin on mun mielestä mielelle hirmu rauhoittavaa, et mulla se tekee semmosta, 
että mä keskityn siellä paremmin, rauhallisemmin ja ehkä sitä myöten myös, 
vaikkei tavallaan miettis mitään, niin alitajunnassa kyllä tapahtuu, ideoiden 
muokkautumisia ja pulppuamisia. (H1) 

 
Sä voit täällä täysin rauhoittua, kun sä lähdet työhuoneelta, kymmenen metriä, 
sä oot esteettisessä ympäristössä, sata metriä, sä oot luonnossa, niin onhan sil-
lä suuri merkitys, kaikki ketkä on tänne käsittääkseni hakeutunut niin ne on hy-
pännyt pois oravanpyörästä ja ottanut elämään uuden suunnan ja tavallaan 
rauhoitutaan ja keskitytään siihen olennaiseen. (H9) 

 
 
8.2.4 Onnellisten ihmisten paikka 
 

Käsityö- ja taideammattilaisten Fiskarsiin liitämissä paikkakokemuksissa havait-

tavat ja tulkinnalliset ominaisuudet muodostavat kiinteän kokonaisuuden. Fors-

sin (2007, 79) mukaan paikan tulkinnalliset ominaisuudet, kuten mielikuvat ja 

tunnelma ovat vahvasti sidoksissa paikan aistein havaittaviin ominaisuuksiin.  

Haastateltavat tulkitsivat havaitun ympäristön arkkitehtuurisine ominaisuuksi-

neen mielihyvää ja luovuutta edistäviksi. Tutkittavat kokivat esteettisen miljöön 

vaikuttavan positiivisesti ja inspiroivasti mieleen.  

 

Käsityö- ja taideammattilaisen suhde Fiskarsin ympäristöön muodostui usein 

Karjalaisen (2007, 50—53) kuvaaman toiminnan ulottuvuuden kautta, mikä liittyi 

tutkittavien kohdalla fyysiseen liikkumiseen paikassa. Moni haastateltava kertoi 

työmatkan esteettisessä ympäristössä pohjustavan mielekästä työskentelyn 

aloitusta. Karjalainen (2004, 55) näkee ihmisen osallisena maisemassa, jolloin 

maisema ei ole ulkoapäin nähty ympäristöelementti, vaan se on mielen ja ruu-

miin konstituoima eletty ympäristö. Tästä näkökulmasta katsottuna käsityö- ja 
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taideammattilaiset ovat osallisena ruukkimiljöön maisemassa esimerkiksi ympä-

ristöön suuntautuvien käveltyjen työmatkojen, sekä ympäristössä koetun viihty-

misen ja virkistymisen kautta. 

 
Jotenkin on ihan hirmu luksusta, että saa kävellä sellasen kauniin reitin töihin ja 
on niin kun valmiiks jo hyvällä fiiliksellä, on ihana työhuone ja pääsee heti aloit-
tamaan. (H10)  
Arkkitehtuurisesti puhdas ympäristö ruokkii mielihyvää ja tietenkin samalla 
myös luovuutta, että ympäristö on kaunis ja tänne on mukava tulla, täällä viihtyy 
ja täällä saa myös niin kun uusia ideoita, tavallaan se raikas ympäristö työsken-
nellä. (H9) 

 

 
 
Käsityö- ja taideammattilaisten työskentely- ja asuinympäristön kuvaukset hei-

jastivat topofiilisia kokemuksia Fiskarsista, mikä ilmenee Karjalaisen (2007, 

50—53) mukaan positiivisena kiintymyksenä paikkaan. Lämmin tunneside väritti 

jokaisen haastateltavan kuvausta Fiskarsista paikkana elää ja työskennellä. 

Haastateltavat kokivat hyvän ja rauhoittavan tunnelman tyypillisesti Fiskarsille 

ominaiseksi paikan luonteeksi. Forssin (2007, 113) mukaan paikan sosiaalinen 

ulottuvuus, eli ihmisten toiminta paikassa vaikuttaa paikan tunnelmaan. Haasta-

teltavat kertoivat tapaavansa paljon positiivisia ihmisiä ympärillään, millä viitat-

tiin esimerkiksi Fiskarsissa käyvien ihmisten positiiviseen mielialaan. Ympärillä 

olevia muita luovan alan ihmisiä kuvattiin energisiksi ja toimeliaiksi. 

 

Fiskarsin asukkaiden arkipäivän toiminnoissa esiin tuleva yhteinen ihastelu ja 

ihmettely kertoo Laihon (2008, 53) mukaan idyllin tuottamisesta. Käsityö- ja tai-

deammattilaisten haastatteluissa ihastelu oli myös läsnä ja sille nimettiin useita 

kohteita ympäristöstä ja yhteisöstä. Haastateltavien kokemuksissa Fiskars näyt-

täytyi erityisesti inspiroivana ja ihanteellisena paikkana työskentelylle. 

 

Tää koko ympäristö on ihan valtavan inspiroiva, sekä niin kun luonto, että just 
nää ihmiset täällä, tää yhteisö, et se on kyl siis aivan ihanaa. (H3) 

 
Ympäristöllä on kyllä ehdottomasti vaan positiivisia vaikutuksia, että tää on suo-
rastaan niinkun ihmeellinen. (H4) 

 
Tää ympäristö tuo mulle ehkä semmosia onnellisuuden kokemuksia. (H5) 

 
Sä tapaat paljon positiivisia ihmisiä sun ympärillä, niin kyllähän sillä on suuri 
merkitys siihen omaankin elämiseen (H10) 
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Käsityö- ja taideammattilaiset liittivät Fiskarsiin vahvasti mahdollisuuden raken-

taa omannäköistä elämää. Luovien alueiden menestyksen on tutkimuksissa 

nähty perustuvan osittain erilaisuuden sietoon (Riikonen 2014, 242), mikä sopii 

aineiston perusteella kuvaamaan myös Fiskarsin yhteisöä. Haastateltavat liitti-

vät Fiskarsiin sallivan ilmapiirin ja vapauden toisenlaisen elämän elämiseen. 

Tutkittavat kokivat Fiskarsin paikkana tukevan tasapainon löytämistä itsensä ja 

työnsä kanssa. 

 

On valintoja, mistä pystyy tavallaan valitsemaan sun oman elämän, et miten se 
lähtee mukautumaan ja rakentumaan niin kyllä, Fiskars on onnellisten ihmisten 
paikka elää, työskennellä ja harrastaa luovuutta. (H9) 

 
 
Fiskars onnellisten ihmisten paikkana on yksi tulkinta muiden rinnalla. Onnelli-

suus näyttäytyi aineistossa pitkälti myös yleisenä tyytyväisyytenä, eikä sulkenut 

ongelmien läsnäoloa pois. Karjalaisen (2004, 52—55) mukaan arkipäiväiseen 

ympäristöön kietoutuukin erilaisten merkitysten monimutkainen verkko. Aineis-

ton perusteella paikan sosiaalinen ulottuvuus ei aina näyttäydy ongelmattoma-

na. Haastatteluissa nousivat esiin myös ristiriidat, väsyminen yhteisöön ja liian 

suuren taiteilijayhteisön hedelmällisyyden kärsiminen. Yhteisön varjopuolet ei-

vät liity tämän tutkielman aiheeseen, sillä käsityö- ja taideammattilaiset eivät 

kuvanneet edellä mainittuja ulottuvuuksia olennaisiksi vaikuttimiksi yksilölliselle 

flow-kokemukselleen.  

 

8.3 Onnellisuus käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa 

 

Käsityö- ja taideammattilaiset luonnehtivat onnellisuutta hiljaiseksi koke-

mukseksi, tasapainoksi ja tyytyväisyydeksi. Haastateltavat näkivät syvempien 

onnellisuuden kokemusten rakentuvan pienistä osatekijöistä. Tärkeimmiksi on-

nellisuuteen vaikuttaviksi tekijöiksi tutkittavat mainitsivat läheiset ihmissuhteet, 

mielekkään työn ja itsensä toteuttamisen, sekä puhtaan ympäristön ja hyvän 

kodin. Nämä elementit tulevat lähelle Decin & Ryanin (2000, 243—244) määrit-

tämiä ihmisen psykologisia perustarpeita, omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöl-

lisyys, jotka ovat hyvinvoinnin perusta. Seuraavassa onnellisuuden tarkastelus-

sa keskitytään käsityö- ja taideammattilaisten työskentelyyn liittyviin onnellisuu-

den kokemuksiin, jotka ovat tutkimuskysymyksen kannalta olennaisia. Lopuksi 
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pyritään hahmottelemaan, millainen yhteys flow-kokemuksella ja onnellisuudella 

on tutkittavien kokemuksissa. 

 

 

8.3.1 Merkityksellinen työ 
 
Itsensä toteuttaminen ja mahdollisuus tehdä itselle merkityksellistä työtä toivat 

onnellisuuden kokemuksia käsityö- ja taideammattilaisten elämään. Tulos vas-

taa Watermanin (1993, 678) eudaimonista näkökulmaa siitä, että onnellisuu-

dessa on kysymys itseilmaisusta. Tulos on looginen myös Hakasen (2014, 349) 

kuvaamaan työnimua koskevaan tutkimustietoon nähden. Työn imua kokeva 

ihminen näkee Hakasen mukaan työnsä merkitykselliseksi, millä on kytköksiä 

onnellisuuteen. Käsityö- ja taideammattilaisten kokemukset itsensä toteuttami-

sen olennaisuudesta onnellisuuden edellytyksenä rinnastuvat mutkattomasti 

myös Csikszentmihalyin (1990, 19) näkemykseen siitä, että tunne osallisuudes-

ta oman elämän sisällön määrittämisessä vie ihmistä lähemmäs onnellisuudeksi 

kutsuttua tilaa.  

 

Käsityö- ja taideammattilaiset kokivat vapauden päättää itse työhön liittyvistä 

reunaehdoista ja tekemisen rytmistä yhdeksi onnellisuuden edellytykseksi. Tä-

mä havainto saa tukea Decin ja Ryanin (2000) itseohjautuvuusteoriasta, joka 

korostaa ihmisen tarvetta kokea päättävänsä vapaasti tekemisistään. Omaeh-

toinen toiminta, kokemus autonomiasta, on itseohjautuvuusteorian mukaan 

myös välttämätön edellytys optimaalisen kokemuksen saavuttamiselle (Martela 

2014). Vapaus päättää työhön liittyvistä reunaehdoista ja onnellisuus liittyvät ai-

neiston perusteella vahvasti toisiinsa. Nämä saattavat tulkintani mukaan olla 

myös edellytyksiä flow-kokemuksen saavuttamiselle.  

 

Aineiston perusteella sitoutuminen työhön ja onnellisuus kietoutuvat käsityö- ja 

taideammattilaisten kokemuksissa toisiinsa. Ojanen (2007, 179) painottaakin, 

että ihminen on voimakkaammin sitoutunut tavoitteeseen, kun hän tuntee itse 

valinneensa tavoitteet ja haasteet. Haastateltavat kokivat itsenäisen tavoitteiden 

asettamisen omalle työskentelylleen tärkeäksi. Aito sitoutuminen työhön on 
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Ojasen mukaan mahdollista silloin, kun ihmisen on mahdollista tehdä työnsä 

hyvin. Tämä heijastui käsityö- ja taideammattilaisten suhtautumisesta työhönsä.  

 

Onnellisuus on ennen kaikkea sitä, että saa tehdä mitä haluaa ja niinkun työn 
kautta nimenomaan, toteuttaa niitä mitä itse eniten haluaa. (H3) 
 
Mä saan tehdä sen just niin hyvin, kun mä haluan, mun ei tarvii tehdä kompro-
misseja jonkun ulkopuolisen käskystä, niin se on hirveen tärkeä ja onhan se 
varmasti osa sitä onnellisuutta. (H5) 

 
Onnellisuus tarkoittaa mulle sitä, että mä en oo riippuvainen mistään ulkoisista 
paineista eli tavallaan saa itse määritellä sen elämänrytmin, saa itse määritellä 
sen mitä tekee, missä tekee, miten tekee ja pääsääntöisesti kenen kanssa saa 
tehdä…onnellisuus merkitsee mulle vapautta. (H9) 

 
 

Osa käsityö- ja taideammattilaisista korosti omien arvojen mukaisen työskente-

lyn tärkeyttä. Eräs haastateltava arvioi omien arvojensa vastaan toimimisen te-

kevän onnettomaksi. Tämä tulos on linjassa Ryanin ja Decin (2001, 146) näke-

myksen kanssa, että yksilön toimiessa arvojensa mukaisesti ja sitoutuessa nii-

hin hyvinvointi lisääntyy. 

 

Omien arvojen mukaan eläminen on jotenkin hirveen tärkeä ja sen takia on 
valmis myös tinkimään omasta toimeentulon tasostaan ja monista asioista, et 
mä olen kieltäytynyt myös töistä jotka eivät vastaa mun arvoja, mä en suostu 
käyttämään sellaisia puulajeja, jotka mä koen hyvin kyseenalaisiksi. (H5) 

 

 
Luova prosessi tuotti merkityksellisyyttä ja onnellisuuden edellytyksiä käsityö- ja 

taideammattilaisten elämään ja sen eteen oltiin valmiita luopumaan jostain. 

Flow-kokemus tuottaa Csikszentmihalyin (1990, 19) mukaan itsessään niin 

suurta iloa, että ihminen on valmis maksamaan jopa suuren hinnan voidakseen 

tehdä sitä, mitä tekee. Ilo sai haastatteluissa monimerkityksellisen ulottuvuuden. 

Kukaan haastateltavista ei kuvannut toimintaansa tässä yhteydessä iloa tuotta-

vana, vaan ennemminkin sisäisenä pakkona ja onnellisuuden edellytyksenä, 

jonka hintana kärsittiin usein taloudellisesta epävarmuudesta. Useampi haasta-

teltava oli pohtinut työnsä lopettamista siihen liittyvän epävarman toimeentulon 

vuoksi, mutta kokenut työnsä onnellisuuden ehdoksi.  
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Tämmönen työskentely, eihän sillä elä, mut se et siitä tulee vaan niin onnel-
liseksi, et se voittaa kaiken ja sille löytyy se aika, vaikka ei siin oo silleen talou-
dellisesti mitään järkeä. (H3) 

 
Mulla on käynyt hyvin, että mä voin tehdä semmosta työtä, mistä mä tykkään ja 
missä mä viihdyn, mutta tietenkin on pitänyt luopua siitä jostain varmuudesta. 
(H10) 

 
 
8.3.2 Flow-kokemuksen ja onnellisuuden yhteys 
 

Flow-kokemukset näyttäytyivät yhtenä osana käsityö- ja taideammattilaisten 

onnellisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Tämän tuloksen voi nähdä olevan linjassa 

Uusikylän (2012, 128) toteamuksen kanssa, että flow´n kokemiseen kykenevä 

ihminen on löytänyt oman onnensa lähteen. Haastateltavat kokivat myös mui-

den tekijöiden vaikuttavan onnellisuuteensa, joten aineiston perusteella pelkällä 

flow-kokemuksella ei ollut ratkaisevaa roolia onnellisuuden suhteen. 

 

Käsityö- ja taideammattilaiset määrittelivät onnellisuuden koostuvan pienistä 

asioista ja hetkistä, jolloin voi päätellä, että flow-kokemuksilla on hetkellisinä ko-

kemuksina oma vaikutuksensa onnellisuuteen. Tämä tulos on jossain määrin 

ristiriidassa Matikan (2015, 16) näkemyksen kanssa, jonka mukaan flow´ssa ei 

voi olla kysymys onnellisuudesta, sillä flow-tila on lyhytaikainen ja liittyy lyhyisiin 

ilon- tai onnenhetkiin. Haastateltavat kuvasivat flow´ta lyhyisiin ilon- tai onnen-

hetkiin liittyväksi, mutta erona Matikan näkemykseen oli se, että haastateltaville 

onnellisuus rakentui juuri näistä pienistä hetkistä. Pääsääntöisesti käsityö- ja 

taideammattilaiset kokivat flow-tilan vapauttavana tunteena, joka joidenkin tut-

kittavien kokemuksissa liittyi laajempaan onnellisuuteen, kun taas toisille se oli 

enemmän hetkellisiin onnistumisen kokemuksiin liittyvää. 

 

Jotenkin siitä, et menettää sen ajantajun ja tietoisuuden itsestä, se on kauheen 
vapauttavaa, joo, siitä tulee onnelliseksi. (H3) 

 
Se on aika uuvuttava prosessi joskus, siit ei välttämättä tuu, et olis järjettömän 
onnellinen, no ehkä hetkellisesti, semmonen suoriutumisen tunne, et tää onnis-
tu ja semmonen tietty vapauttava…et se onnistui. (H5) 

 

Yksittäistä flow-kokemusta ratkaisevammassa asemassa onnellisuuden kannal-

ta oli haastateltavien kokemuksissa kuitenkin luovan prosessin kokonaisuus. 

Osa käsityö- ja taideammattilaisista näki flow´n myös laajemmin elämään ja 
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työskentelyyn kytkeytyvänä eteenpäin menemisenä ja kokonaiskuvan näkemi-

senä, jolloin se yhdistettiin onnellisuuteen. Tämän tuloksen voi ymmärtää Wa-

termanin (1993, 689) näkemyksen pohjalta, joka viittaa onnellisuuden olevan 

laajemmin nähtynä itseilmaisua, jolla on yhteys flow-kokemukseen. 

 
Mä en tavallaan ehkä osais eritellä sitä, et se flow-tila sinänsä tuo sitä onnelli-
suutta enempää kun joku muu vaihe siinä, se tuo omaa fiilistänsä, joka on ihan 
mielettömän ihana fiilis ja se on tosi tärkeetä ja totta kai siit tulee myös onnelli-
suutta, mutta kyl se on ehkä vaan tavallaan jotenkin kuitenkin se kokonaisuus. 
(H1) 

 
Sä et takerru yksityiskohtiin, vaan sulla on sellanen kokonaiskuva, niin mun mie-
lestä se on hirvittävän tärkeetä ja varmaan sillä tavalla kytkeytyy siihen onnelli-
suuteen. (H2)  

 
 

8.4 Yhteenveto 

 
Seuraavassa tehdään lyhyt yhteenveto edellä kuvatuista tutkielman keskeisim-

mistä tuloksista. Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa flow-tila ilmeni 

useissa luovan prosessin vaiheissa. Flow-kokemukset jakautuivat suunnittelu-

vaiheessa esiintyvään ja valmistuksen aikana esiintyvään flow-kokemukseen. 

Näiden välistä eroa luonnehti se, edesauttoiko haastava ongelmanratkaisu vai 

sujuva rutiini kokemuksen syntymistä. Käsityö- ja taideammattilaisten työsken-

telyssä uuden luominen oli keskeistä ja siihen liitettiin tarve kokea flow´ta. Uu-

den luominen koettiin haasteelliseksi, sillä hallinnan tunne puuttui prosessin 

alusta. Prosessissa hallinnan saavuttaminen oli hetki, jolloin flow-kokemus 

usein syntyi. Haastateltavat liittivät flow-kokemuksen myös intuitiivisen rentoon 

tekemiseen, jota oli saattanut edeltää ponnistelun vaihe. Valmistusvaiheeseen 

liittyvä rutiininomainen työskentely koettiin usein nautinnollisena ja flow-

kokemuksia synnyttävänä.  

 

Keskittyminen näyttäytyi käsityö- ja taideammattilaisten flow-kokemuksissa kes-

keisimpänä piirteenä Csikszentmihalyin määrittelemistä flow-kokemuksen ele-

menteistä. Suunnittelu -ja valmistusprosesseihin uppoutumista kuvattiin usein 

intensiivisenä, mikä johti ajantajun katoamiseen ja minätietoisuuden häviämi-

seen. Haastateltaville oman rauhan ja tilan löytäminen osoittautuu tärkeäksi 

edellytykseksi flow-tilaan pääsemiselle. Fiskarsin ympäristönä kuvattiin mahdol-

listavan flow-kokemukselle olennaisia piirteitä, kuten keskittymistä. 
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Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa Fiskars näyttäytyi ihanteellisena 

paikkana työskentelylle. Arvostus ympäristön esteettisyyttä ja luonnon ympärillä 

olemista kohtaan heijastui haastateltavien kuvauksista. Luovien ihmisten yhtei-

sö koettiin inspiroivana ja sen koettiin tarjoavan ainutlatuisia yhteistyömahdolli-

suuksia. Omaa luovaa prosessia kuvattiin tyypillisesti kuitenkin hyvin yksityisek-

si toiminnaksi. Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa välittyi keskinäinen 

ymmärrys toisten meneillään olevia luovia prosesseja kohtaan, mikä koettiin 

tärkeäksi.  

 
Haastateltavat näkivät Fiskarsin onnellisten ihmisten paikkana elää ja työsken-

nellä. Onnellisuus näyttäytyi aineistossa pitkälti myös yleisenä tyytyväisyytenä, 

eikä sulkenut ongelmien läsnäoloa pois. Itsensä toteuttaminen ja mahdollisuus 

tehdä itselle merkityksellistä työtä toivat onnellisuuden kokemuksia käsityö- ja 

taideammattilaisten elämään. Vapaus päättää itse työhön liittyvistä reunaeh-

doista ja tekemisen rytmistä koettiin yhdeksi onnellisuuden edellytykseksi. 

Omien arvojen mukaista työskentelyä pidettiin tärkeänä. Käsityö- ja taideam-

mattilaisten työhön liittyvällä autonomialla voidaan tulkita olevan yhteys flow-

kokemuksiin, sillä Decin ja Ryanin (2000, 260—261) mukaan kokemus autono-

miasta on välttämätön edellytys optimaalisen kokemuksen saavuttamiselle.  

 

Luovan prosessin koettiin tuovan merkityksellisyyttä ja onnellisuuden edellytyk-

siä käsityö- ja taideammattilaisten elämään ja sen eteen oltiin valmiita luopu-

maan varmuudesta. Aineiston perusteella haastateltavien onnellisuus koostui 

pienistä asioista ja hetkistä. Flow liitettiin niin laajempaan onnellisuuteen, kuin 

hetkellisiin onnistumisen kokemuksiin. Yksittäistä flow-kokemusta ratkaisevam-

massa asemassa onnellisuuden kannalta oli kuitenkin luovan prosessin koko-

naisuus. Flow ymmärrettiin myös laajemmin elämään ja työskentelyyn kytkeyty-

vänä eteenpäin menemisenä ja kokonaiskuvan näkemisenä, jolloin se yhdistet-

tiin onnellisuuteen. 
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9 Luotettavuus 
 

Tutkielman tehtävänä oli kuvata, analysoida ja tulkita käsityö- ja taideammatti-

laisten flow-kokemuksia sekä niiden koettua yhteyttä onnellisuuteen. Tutkimus-

kohde oli käsityö- ja taideammattilaisten elävä kokemus ja tutkijalle näyttäytyvä 

aihe heidän kuvauksensa siitä. Kokemuksen voi Perttulan (2005, 143) mukaan 

kuvata monin tavoin, joten tutkijan ymmärtämisen perustana oleva aihe saa 

monia muotoja. Flow-kokemukset näyttäytyivät aineistossa moniulotteisina hen-

kilökohtaisina kokemuksina, joiden tavoittaminen tutkimuksellisessa mielessä ei 

ollut yksiselitteistä. Tähän saattoi vaikuttaa se, että flow-tilan kokemisen hetkel-

lä minätietoisuus usein häviää ja kokemukseen liittyvä tietoinen pohdinta tapah-

tuu kokemuksen jälkeen (Csikszentmihalyin 1993, 233). Ojasen (2007, 325) 

mukaan flow-tila vie usein ajantajun niin, että tunteet eivät välttämättä liikahda 

sen aikana. Ohjeistettu itsereflektio ennen haastatteluita olisi voinut syventää 

haastatteluiden kautta saatavaa tietoa. Toisaalta koin tärkeäksi, että haastatte-

luihin osallistuminen oli mahdollisimman vaivatonta osallistujille. 

 

En tuntenut Fiskarsin yhteisöä entuudestaan, mikä saattoi auttaa kohtaamaan 

haastateltavat vastaanottavalla asenteella niin, että ennakoimattomalla oli mah-

dollisuus näyttäytyä. Pyrin sulkeistamaan ennakkokäsityksiäni tutkittavasta ilmi-

östä itsekriittisen ajattelutyön avulla. Sulkeistamista, eli luonnollisen asenteen 

reflektiota ja mielessä tapahtuvaa syrjään siirtämistä tulisi Lehtomaan (2005, 

165—166) mukaan harjoittaa koko fenomenologisen tutkimuksen alusta lop-

puun saakka. Tiedostin haastatteluja tehdessäni, että flow-teoria johdattelee 

vahvasti kysymyksenasetteluani. Tämän vuoksi tilan antaminen haastateltavan 

kertomukselle ja hänen tulkinnalleen flow-kokemuksesta oli arvokasta. Analyy-

sivaiheessa katsoin olennaiseksi irrottautua teorian määrittämistä tyypillisistä 

flow-kokemuksen elementeistä ja tarkastella aineistoa avoimesti. Sisällönana-

lyysi toteutettiin kuitenkin teoriaohjaavan analyysin periaattein, jolloin aikaisempi 

tieto ohjasi analyysia. Aikaisemman tiedon merkityksen tulisi Tuomen ja Sara-

järven (2009, 96—97) mukaan olla uusia ajatusuria aukova. Teorian määrittä-

mät flow-kokemuksen elementit olivat antoisa lähtökohta käsityö- ja taideam-

mattilaisten kokemusten tarkasteluun, mutta yhtä tärkeää oli keskittyä kuunte-

lemaan haastateltavien ainutlaatuista kokemusta.  
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Flow-tila käsitteenä herätti erilaisia mielikuvia haastateltavissa. Haastattelutilan-

teessa koin hyväksi ratkaisuksi lähestyä flow-kokemusta uppoutumisen, syven-

tymisen ja nautinnollisen tekemisen kautta, sillä arkipuheessa monitulkintaisen 

käsitteen määrittely koettiin tärkeäksi. Miellekartta flow-kokemuksen elemen-

teistä toimi haastattelutilanteessa hyödyllisenä välineenä kokemuksen kuvauk-

sen eri ulottuvuuksien syventämiselle.  

 

Haastateltavien luovien prosessien kuvaukset olivat rikkaita ja monipuolisia. 

Paikoitellen flow-kokemuksen sijoittaminen tiettyyn luovan prosessin vaihee-

seen osoittautui haastavaksi, sillä flow-tila saattoi linkittyä hyvin monenlaiseen 

tekemiseen. Tämä saa vahvistusta Csikszentmihalyin (1993, 235) näkemykses-

tä, että lähes mikä tahansa tavoite prosessissa voi toimia tarkkaavaisuuden 

kohteena niin kauan, että ihminen saavuttaa flow-kokemuksen.  

 

Flow-tilan yhdistäminen rutiininomaiseen työskentelyyn käsityö- ja taideammat-

tilaisten kokemuksissa oli analyysissa haastavaa luovaan prosessiin peilaami-

sen kannalta. Rutiininomaisen tekemisen ja tietoisen ponnistelun synnyttämät 

flow-kokemukset näyttäytyvät lähtökohdiltaan ristiriitaisen erilaisina. Tämä voi 

johtua flow-tilan määritelmän häilyvyydestä, mikä vaatii asian pohtimista tut-

kielman luotettavuuden kannalta. Clarken ja Haworthin (1994, 511) tutkimuksis-

sa on osoitettu, että opiskelijoiden kokemuksissa flow-tilaa esiintyi vähemmän, 

kuin kontrolliksi nimettyjä tilanteita, joissa taidot olivat hyvät ja haaste kohtalai-

nen. Kontrollitilanteessa onnellisuutta koettiin enemmän, kuin varsinaisessa 

flow-tilassa. Jopa ikävystyttävät tilanteet koettiin miellyttävinä ja rentouttavina. 

(Clarke & Haworth 1994, 511.)  Onkin mahdollista, että haastateltavat tulkitsivat 

edellä kuvatun kontrollitilanteen rennon ja miellyttävän tekemisen flow-

kokemukseksi. Toisaalta Csikszentmihalyi korostaa sitä, että mikä tahansa ta-

voite prosessissa voi johtaa flow-kokemuksen saavuttamiseen, jolloin myös ru-

tiininomaisen tekemisen tavoitteet voivat toimia tarkkaavaisuuden kohteena. 

Tässä tutkielmassa kokemus ymmärrettiin fenomenologian näkökulmasta, jol-

loin tavoitteena oli ymmärtää kokemuksellinen ilmiö sellaisena kuin se on (Leh-

tomaa 2005, 163). Käsityö- ja taideammattilaisten kokemuksissa flow-tila liitet-

tiin myös rutiininomaiseen tekemiseen, jolloin se on myös tärkeä osa ilmiön ku-

vaamista.  
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Csikszentmihalyin määrittämät flow-kokemuksen elementit soveltuivat hyvin kä-

sityö- ja taideammattilaisten flow-kokemusten kuvaamiseen, sillä ne tuntuivat 

pääosin tunnistettavilta ja helposti tutkittavien omakohtaiseen kokemukseen lii-

tettäviltä. Ainoa poikkeus oli Csikszentmihalyin näkemys siitä, että flow-tilassa 

ihminen kokee olevansa osa jotain suurempaa kokonaisuutta. Tämä tuntui käsi-

työ- ja taideammattilaisille vieraalta ajatukselta.  

 

Toisen tutkimuskysymyksen tehtävänä oli selvittää Fiskarsin ympäristön ja yh-

teisön merkitystä käsityö- ja taideammattilaisen flow-kokemuksille. Aineistossa 

korostuivat topofiiliset kokemukset paikasta, mikä näkyi positiivisena kiintymyk-

senä Fiskarsiin. Tämä saattoi johtua osittain myös tutkielman viitekehyksestä, 

joka nojasi positiiviseen psykologiaan. Sen mukaisesti huomio suunnattiin ym-

päristöihin ja ihmisen kehittämiin instituutioihin, jotka edistävät hyvää elämää 

(Ojanen 2007, 10). Fiskarsia tarkasteltiin mahdollisuuksien näkökulmasta, mikä 

saattoi vaikuttaa siihen, että kriittiset näkökulmat ympäristöön eivät nousseet 

haastatteluissa esiin.  

 

Tutkielmassa oli tavoitteena myös tarkastella sitä, millainen yhteys flow-

kokemuksella ja subjektiivisesti arvioidulla onnellisuudella oli käsityö- ja tai-

deammattilaisten kokemuksissa. Lähestymistapa oli haastateltaville pääsään-

töisesti uusi ja aihe rajautui usein arkipohdintojen ulkopuolelle, minkä vuoksi 

sen sanoittaminen haastattelutilanteessa ei aina tuntunut helpolta.  

 

Analyysivaiheen valmistuttua tulokset lähetettiin haastateltaville ja heille tarjot-

tiin mahdollisuutta kommentointiin. Tutkielman uskottavuuden kannalta oli mie-

lekästä tarkistaa, vastasivatko tutkijan tekemät käsitteellistykset ja tulkinnat tut-

kittavien kokemuksia. Tässä vaiheessa esiin ei noussut mitään, mikä olisi risti-

riidassa tutkittavien kokemuksen kanssa.  

 

Kymmenen haastateltavaa osoittautui melko suureksi, mutta antoisaksi mää-

räksi tutkielman kannalta. Aineistosta tuli runsas ja kokemuksia rikkaasti heijas-

tava. Toisaalta määrällä ja fenomenologisen tutkimuksen tieteellisellä arvolla ei 

Lehtomaan (2005, 169) mukaan ole suoraa yhteyttä, sillä kysymys ei ole mää-

rästä, vaan eroista. Pidän aineiston kokoa onnistuneena, sillä sen avulla oli 
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mahdollista tuoda esiin yksittäisen kokemuksen ainutlaatuisuutta, mutta myös 

peilata kokemusta hiukan laajemmassa perspektiivissä käsityö- ja taideammatti-

laisten kokemuksiin. 

  

Ainutlaatuista kokemusta ei voi yleistää, mutta yleinen tieto on Lehtomaan 

(2005, 186) mukaan fenomenologisessa kokemuksen tutkimuksessa mahdollis-

ta, sillä tiedon yleisyys ja yleistäminen nähdään eri asioina. Yleinen tieto koskee 

kaikkia tutkimukseen osallistuvia ja sen tulee olla kattavaa. Käytännössä pyrin 

esittämään tuloksissa kaiken yksilökohtaisesti olennaisen tiedon, mutta en mi-

tään, mikä olisi ristiriidassa yksilökohtaisen tiedon kanssa. Runsas aineisto toi 

tähän oman haasteensa. Tasapainoilin kuvatun yleisen tiedon kattavuuden ja 

kuvauksen yleisyystason välillä. Kyky ilmaista olennainen on Lehtomaan (2005, 

186) mukaan mielekkyyden kriteeri kuvauksen yleisyystasolle. Tutkielmassa 

esitettiin olennainen tieto tutkimuskysymysten määrittelemän rajauksen mukai-

sesti. Tutkielmassa tarkasteltiin myös luovaan prosessiin vaikuttavia tekijöitä, 

minkä tarkoituksena oli löytää flow-kokemukseen vaikuttavia tekijöitä, sekä si-

joittaa flow-kokemukseen vaikuttavat yksittäiset tekijät laajempaan kontekstiin. 
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10 Pohdintaa 
 

Käsityö- ja taideammattilaisten flow´n ja onnellisuuden kokemusten tarkastelu 

avasi kiehtovan näkökulman Fiskarsin käsityöläisten, muotoilijoiden ja taiteilijoi-

den työskentelyyn. Tutkielman aihepiiri vaikutti aluksi laajalta, jopa hajanaiselta, 

mutta flow´n, onnellisuuden ja Fiskarsissa työskentelyn ulottuvuudet osoittautui-

vat kietoutuvan toisiinsa ja muodostivat eheän kokonaisuuden. 

 

Itseohjautuvuusteoria osoittautui oivalliseksi tutkielman aihepiirejä yhteen nito-

vaksi ja selittäväksi välineeksi. Decin ja Ryanin (2000, 243—244) itseohjautu-

vuusteoriassa ihminen nähdään aktiivisena toimijana, joka pyrkii toteuttamaan 

itseään ja itse valitsemiaan päämääriä. Näen käsityö- ja taideammattilaisten 

työn itsensä toteuttamisen funktiona, joka kytkeytyy sitä kautta onnellisuuden 

kokemuksiin. Tulkintani saa tukea Watermanin (1993, 678) näkemyksestä, jon-

ka mukaan onnellisuudessa on kysymys itseilmaisusta. Waterman (1993, 682) 

näkee, että itsensä toteuttamisen tunteita syntyy silloin, kun yksilö on täydelli-

sen uppoutunut toimintaan. Uppoutuminen, ja erityisesti keskittyminen olikin kä-

sityö- ja taideammattilaisten flow-kokemuksille olennaisin piirre.  

 

Erityisen mielenkiintoinen tutkielman tulos oli se, että flow-kokemuksia esiintyi 

niin ideoinnin- ja suunnittelun vaiheessa haastavan ongelmanratkaisun yhtey-

dessä, kuin valmistusvaiheessa rutiininomaisen tekemisen yhteydessä. Nämä 

ovat lähtökohdiltaan hyvin eri tyyppisiä tilanteita. Valmistuvana opettajana tämä 

saa minut pohtimaan, että flow´ta synnyttävät puitteet käsityönopetuksessa ovat 

yksilöllisiä. On tärkeää toteuttaa kokonaisen käsityön opetusta niin, että uppou-

tuminen ideoinnin, suunnittelun ja valmistuksen vaiheisiin on kaikkiin yhtä lailla 

mahdollista. Jokainen näistä vaiheista on itsessään arvokas. 

 

Käsityö- ja taideammattilaisten työskentelyä tarkastellessa itseohjautuvuusteo-

rian määrittämät hyvinvoinnin perustana olevat ihmisen kolme psykologista pe-

rustarvetta, omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys (Deci & Ryan 2000, 

243—244), osoittautuivat tekijöiksi, joiden kautta flow´n ja onnellisuuden koke-

muksia voi tarkastella. Omaehtoista tekemistä ohjaa sisäinen motivaatio, mikä 

näkyi käsityö- ja taideammattilaisten kohdalla tekemisestä itsestään nauttimise-
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na. Tutkittavat kokivat työn itsessään palkitsevaksi, joskin tuloksissa on esitelty 

myös työn varjopuolia. Tutkittavia ohjasi vahva sisäinen motivaatio toteuttaa 

persoonallisia ideoita ja ajatuksia työssään. Sisäinen motivaatio johti heitä up-

poutumaan luovan prosessin eri vaiheisiin, toisinaan niin voimakkaasti, että he 

pääsivät flow-tilaan. Omaehtoisuuden tarve ilmeni myös siten, että vapaus päät-

tää oman työskentelyn reunaehdoista koettiin tärkeäksi. Omaehtoisuuden toteu-

tuminen on Decin ja Ryanin (2000, 261) mukaan välttämättömyys flow-

kokemuksen saavuttamiselle. Tämän tutkielman pohjalta omaehtoisuuden to-

teutuminen näyttää olevan keskeistä niin flow´n, kuin hyvinvoinnin ja onnelli-

suuden saavuttamiselle.  

 

Kyvykkyyden kokeminen oli myös merkittävässä roolissa käsityö- ja taideam-

mattilaisten työssä, mikä ilmeni esimerkiksi niin, että osaaminen ja uuden ai-

kaansaaminen koettiin tärkeäksi. Flow-kokemuksen kannalta kyvykkyys on 

myös olennainen tekijä, sillä Martelan (2014) mukaan haasteiden ja taitojen ol-

lessa sopivassa tasapainossa ihminen kokee olevansa kyvykäs, mikä johtaa 

parhaimmillaan flow-tilaan.  

 

Luovan toiminnan yhteisöllinen ulottuvuus toi mielenkiintoisen näkökulman tut-

kielmaan. Yhteisöllisyyden, yhden perustarpeista, voi nähdä toteutuvan käsityö- 

ja taideammattilaisten kokemuksissa suhteessa Fiskarsin taiteilijayhteisöön. 

Symbolisen yhteisyyden tärkeys näkyi esimerkiksi niin, että käsityö- ja tai-

deammattilaiset kuvasivat yhteenkuuluvuuden tunnetta toisiin luovan alan teki-

jöihin tärkeäksi, eikä yksin työskentely jossain muualla maaseudulla olisi tuotta-

nut samaa tunnetta. Taiteilijayhteisön merkitys yksittäiselle käsityö- ja taideam-

mattilaiselle on varmasti paljon muutakin, kuin yksittäisen perustarpeen toteut-

tamista. Luovaan prosessiin näyttää kytkeytyvän monia yhteisöllisiä tekijöitä, 

kuten muiden inspiroiva vaikutus. Yhteisöllinen ulottuvuus nostaa aineiston pe-

rusteella käsityö- ja taideammattilaisten itsekritiikkiä ja laatutasoa. Myös Csiks-

zentmihalyin (1996, 127) mukaan oikea miljöö on monin tavoin tärkeä luovalle 

henkilölle, sillä se voi vaikuttaa niin uuden luomiseen, kuin sen saamaan hyväk-

syntään. Tämän vuoksi Csikszentmihalyi näkee luovien yksilöiden hakeutuvat 

usein elinvoimaisiin keskuksiin, joissa heidän työllään on mahdollisuus menes-

tyä. Näen, että Fiskarsin taiteilijayhteisöön on hakeuduttu tietoisesti ja sille on 
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luotu odotuksia luovan toiminnan myötävaikuttajana. Tässä tutkielmassa taiteili-

jayhteisö näyttäytyy elinvoimaisena taustana luovalle työskentelylle.  

 

Edellä kuvattujen perustarpeiden tarkastelu käsityö- ja taideammattilaisten työn 

kontekstissa oli minulle valmistuvana opettajana antoisaa. Deci ja Ryan (2000, 

233) pitävät erityisesti omaehtoisuuden ja kyvykkyyden tarpeiden toteutumista 

välttämättömyyksinä sisäisen motivaation synnylle, mikä herättää pohtimaan si-

tä, kuinka näiden perustarpeiden toteutumista tuettaisiin parhaiten käsityönope-

tuksessa. Samalla tutkielman tulokset vahvistavat ajatustani siitä, että sisäisen 

motivaation herättely on yksi opettajan tärkeimmistä tehtävistä. Decin ja Ryanin 

(2000, 234) mukaan positiivinen palaute tyydyttää tarvetta kyvykkyyden tun-

teesta ja lisää siten sisäistä motivaatiota. Positiivisen palautteen antamiseen 

keskittyminen tuo varmasti paljon hyvää opetustilanteeseen. On myös näyttöä 

siitä, että sisäinen motivaatio kukoistaa parhaiten turvalliseksi koetussa yhtei-

söllisyydessä (Deci & Ryan 2000, 235). Martelan (2014) mukaan näitä kolmea 

perustarvetta tukevat kasvuolosuhteet tuottavat hyvinvoivia aikuisia ja kouluissa 

näiden tarpeiden tukeminen johtaa parempiin oppimistuloksiin. Tämän valossa 

on selvää, että asia koskettaa läheisesti opettajia.  

 

Tutkielmaa tehdessäni mieleeni tuli monia mielenkiintoisia jatkotutkimuksen ai-

heita. Flow-tilan syntymiseen vaikuttavia tekijöitä luovassa prosessissa voisi 

selvittää tarkemmin. Haastateltavien luovien prosessien kuvauksia kuunnelles-

sani minulle heräsi kiinnostus käsityö- ja taideammattilaisten inspiroitumisen 

lähteitä kohtaan, joka olisi oma jatkotutkimuksen aiheensa. Myös onnellisuus on 

aiheena laaja ja sitä on tarkasteltu tämän tutkielman puitteissa hyvin rajatusti. 

Moniulotteisempi onnellisuuden tarkastelu luovan prosessin yhteydessä olisi 

kiinnostava erillisen tutkimuksen aihe.  

 

Onnellisuus on Csikszentmihalyin (2003, 49) mukaan seurausta siitä, että yksilö 

tekee parhaansa. Opettajan kannalta tämä tarkoittaa entistä suurempaa panos-

tusta siihen, että saisi jokaisen oppilaan yrittämään parhaansa. Näen, että tässä 

tutkielmassa esiintyneet käsityöläiset, muotoilijat ja taiteilijat pyrkivät tekemään 

parhaansa toteuttaessaan omia intohimoja työssään.   
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Liitteet 
 
 
 
 
 
LIITE 1 Teemahaastattelun runko 
 
 
 
 
Teema 1. Fiskarsin merkitys flow-kokemukselle 
 

1. Mikä merkitys Fiskarsin yhteisöllä ja ympäristöllä on oman työsi kannal-
ta? Millä tavalla? 

2. Mitä kaikkea yhteisön tuki on/voi olla? 

 
Teema 2. Käsityö-ja taideammattilaisen flow-kokemukset 
 

3. Millainen on tyypillinen työskentely prosessisi? 
4. Milloin olet todella uppoutunut johonkin tekemiseen ja tekeminen on nau-

tinnollista? 

(KUVA flow´n elementeistä haastateltavalle) 
 

5. Miten kuvassa olevat flow´n piirteet ilmenevät toiminnassasi? 
6. Mikä uppoutumista ja nautintoa tuottavista toiminnoista tuo sinulle eniten 

onnea/tyydytystä?  
7. Onko Fiskarsissa työskentelemisellä vaikutusta omaan flow-

kokemukseesi? Jos, niin miten? 

 
Teema 3. Flow-kokemuksen ja onnellisuuden yhteys 
 

8. Mitä onnellisuus sinulle tarkoittaa? (lyhytkestoiset onnenhetket/syvempi 
onnellisuus) 

9. Miten subjektiivinen onnellisuuden tunne liittyy flow-kokemuksiin omassa 
työssäsi? 
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LIITE 2  Flow-kokemuksen elementit (Csikszentmihalyita 1993, 233 mukaillen) 
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LIITE 3 Haastateltavat 

 

 


