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TOIMINTASUOSITUKSET:
TANSSITAITEEN TAITEELLISEN TOHTORIKOULUTUKSEN EDISTÄMINEN
“Taiteellinen tutkimus on oleellinen osa akateemisen yhteisön tulevaisuutta… Jos yliopisto
aikoo palvella ihmiskuntaa sen seuraavissa vaiheissa, tulee meidän jatkaa tehokkaiden ja
muutosvoimaisten toimintamallien kehittämistä ...”
(kyselyn vastaaja)
Toimintasuositukset keskittyvät tanssitaiteen taiteellisen tohtorintutkinnon edellytyksiin
ja vaatimuksiin. Kiinnitämme huomiota erityisesti tohtorintutkintoihin, joissa luovat
ruumiilliset käytännöt ovat kysymyksenasettelun ytimessä ja keskeisiä tutkimustuloksia.
Suositukset perustuvat hankkeessa Artistic Doctorates in Europe: Third cycle education
in Dance and Performance (ADiE, 2016-2019) (www.artisticdoctorates.com)
tehtyyn tutkimukseen. ADiE on Erasmus+ -rahoitteinen kahdeksan Yhdistyneessä
kuningaskunnassa, Ruotsissa ja Suomessa sijaitsevan organisaation muodostama
kumppanuushanke. Hankkeessa toteutettiin kyselyjä, tehtiin tapaustutkimuksia
ja kuratoitiin tapahtumia, joissa sidosryhmiä pyydettiin jakamaan ja
reflektoimaan kokemuksiaan tohtorikoulutuksesta ja sen merkityksestä.
Olemme tutkimuksessamme havainneet, että tanssitaiteen taiteelliset tohtorintutkinnot
tarjoavat aidosti luovan mahdollisuuden edistää ruumiilliseen tietoon keskittyviä
tutkimuksellisia prosesseja. Taiteilija-tutkijoiden tutkimustyön perusta on heidän
ammatillisessa osaamisessa. Heidän eri lähestymistapoja yhdistävä tutkimuksensa
sisältää luovaa ja refleksiivistä toimintaa sekä usein myös erilaisia yhteistoiminnallisia
käytänteitä. Purkaessaan vallitsevia käsityksiä tanssitaiteesta, taiteilija-tutkijat kehittävät
kurinalaisia, usein ei-lineaarisia menettelytapoja, jotka arvostavat ei-tietämisen ja
ei-vielä-tietämisen hetkiä rakentavalla tavalla. Näitä tutkimuksen tekemisen tapoja
ja tuloksia toteutetaan erilaisina järjestelyinä, joihin lukeutuvat muun muassa
esityskäytännöt, työpajat, digitaaliset ja materiaaliset artefaktit ja kirjalliset työt.
Asioiden yhdistelmä voi tuottaa rakentavaa erilaistumista, joka ei ole merkityksellistä
ainoastaan tanssitaiteen alalla, vaan myös laajemmalla tutkimuksen kentällä.
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Suositusten tavoitteena on kiinnittää huomiota edellä kuvattuun potentiaaliin toimintaohjeilla, jotka edistävät
taiteellisen tohtorintutkinnon nykytilan rakentavaa tarkastelua ja kehittämistä. Tutkimuksemme osoittaa, että
panostuksen lisääminen tohtorikoulutettavien tutkimushankkeiden tukemiseen on oleellisen tärkeää. Taiteellisen
tutkimuksen tulosten potentiaali voidaan näin saada paremmin kokonaisuudessaan hyödynnetyksi. Tutkimuksen
tuloksena syntyneen erityislaatuisen taidon ja tiedon laajempi leviäminen tulee näin myös mahdolliseksi.
Suositusten keskiössä ovat yhteistoiminnallisten tutkimusympäristöjen luominen, taiteenalakohtainen tohtorikoulutus,
ohjauksen ja tarkastuksen prosessit sekä vaikuttavuuden vahvistaminen. Painotamme erityisesti yliopistojen ja
kulttuurisektorin välistä suhdetta. Pyrimme edistämään tohtorikoulutettavien mahdollisuuksia toimia näiden
tahojen välillä ja lujittamaan taiteellisen väitöstutkimuksen asemaa tanssitaiteen ammatinharjoittamisen
kontekstissa. Suositusten perustana on sitoutuminen huolenpidon ilmapiiriin ja moninaisuuden vaalimiseen.
Tämä dokumentti on erityisesti sinua varten, jos olet:
• tohtorintutkinnon suorittamista harkitseva mahdollinen tuleva opiskelija
• taiteellisten tohtorintutkintojen ohjaaja tai mentori
• taiteellisen tohtorikoulutuksen suunnittelun tai toteutuksen parissa toimiva ohjelmapäällikkö tai muu yliopistollinen toimija.
• väitöstutkimuksen tukemisesta, tilaamisesta tai esillepanosta kiinnostunut taide- tai kulttuurisektorin toimija
• taiteellisen tohtorintutkinnon tuottamisen hyvistä käytänteistä tietoa
tarvitseva yliopistollista koulutusta tarjoavan tahon edustaja
• taiteellisen tohtorikoulutuksen viitekehystä, säädöksiä tai arviointijärjestelmiä kehittävä päätöksen tekijä
Suositukset voidaan lukea aikaisempien tohtorikoulutuksen hyviä käytänteitä edistävien julkaisujen
valossa (ks. Salzburg II Recommendations; QAA Characteristics Statement: Doctoral Degree; Florence
Principles)¹. Niissä muun muassa todetaan, että taiteellinen tohtorikoulutus on järjestetty eri maissa
ja eri koulutusinstituutioissa eri tavoin, ja että tohtorintutkintojen rakenteet on joissakin maissa luotu
niinkin pitkän ajan kuin 30 vuoden kuluessa, kun taas toisissa taas työ on vasta alkutaipaleella².
Termejä koskeva huomio: Tässä dokumentissa käytämme termiä taiteellinen tutkimus lähestymistavoista, joihin esimerkiksi
Yhdistyneessä kuningaskunnassa viitataan termeillä practice-as-research, practice-led research ja practice research.
Viittaamme myös taiteelliseen tohtorintutkintoon, jolla tarkoitamme korkea-asteen koulutuksen tuottamia tutkimusperusteisia
oppiarvoja, joihin muissa yhteyksissä voidaan viitata nimikkeillä taiteen tohtori tai filosofian tohtori. Tohtoriopintoja
suorittavista tanssialan ammatinharjoittajista käytetään vaihtoehtoisesti nimitystä tohtorikoulutettava tai taiteilija-tutkija.
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“Taiteellinen tutkimus on nykyisin
taiteen pääasiallinen kanava olla
ajankohtainen, radikaali, progressiivinen
ja aidosti luova” (kyselyn vastaaja)
Suositukset on jaettu seuraaviin
neljään osa-alueeseen:
•

Tohtorikoulutuksen kehittäminen

•

Ohjaajien ja tarkastajien tukeminen

•

Infrastruktuurien ja
toimintaympäristöjen kehittäminen

•

Vaikuttavuuden lisääminen ja
muutoksen käynnistäminen
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TOHTORIKOULUTUKSEN
KEHITTÄMINEN
“[Taiteellinen väitöstutkimus] on keino sukeltaa pintaa syvemmälle, ja sen
avulla löydän tapoja lähestyä työtäni taiteilijana” (kyselyn vastaaja)

1.

Moniarvoisuuden ja saavutettavuuden varmistaminen

Taiteellisilla tohtoriohjelmilla, jotka arvostavat myös tietämisen ei-normatiivista ulottuvuutta,
on erinomaiset mahdollisuudet edistää osallistavien ja monialaisten tutkimusyhteisöjen syntyä.
Kiinnittämällä entistä enemmän huomiota siihen, miten ja missä taidealojen tohtorintutkintoja
markkinoidaan ja niistä jaetaan tietoa, voidaan selkeämmin välittää ymmärrystä taiteellisten
tohtorintutkintojen mahdollisuuksista suuremmalle joukolle tulevia tohtorikoulutettavia ja tukea
laaja-alaista tutkimustoimintaa. Tämä puolestaan edistää koko taiteellisen tutkimuksen alaa.

Moniarvoisten ja osallistavien lähestymistapojen vahvistaminen taiteellisissa tohtoriopinnoissa, hakijoiden
rekrytoiminen taiteellisiin tohtoriohjelmiin yhä enemmän myös vähemmän edustettuina olevista
sosiaalisista ryhmistä, ja tohtorikoulutettavien rohkaiseminen tutkimusaiheiden laaja-alaisuuteen.

2.

Tieteenalakohtaisen koulutuksen toteuttaminen

Tutkijakoulutettavat raportoivat, että heidän luottamuksensa taso kykyynsä ymmärtää ja soveltaa taiteellisen
tutkimuksen metodologia vaihtelee. Lisäksi heidän saamansa koulutus on jokseenkin epäjohdonmukaista.
Tutkimuksemme osoittaa, että parhaiten tohtorikoulutettavia tukevat ohjelmat, joissa tarjotaan tietoa
taiteellisesta tutkimuksesta sellaisena kuin se nykyisin toteutuu tanssitaiteessa ja joissa kiinnitetään
eritystä huomiota epistemologiaan, metodologisiin lähestymistapoihin ja menetelmien kehittämiseen.

Tanssitaiteessa ajankohtaisen taiteellisen tutkimuksen ja sen menetelmien
ja metodologioiden laaja-alaisen koulutuksen edistäminen.
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3.

Taiteellisen ammattitaidon ja ruumiillisten
praktiikoiden tukeminen

Taiteellinen ammattitaito ja ruumiilliset praktiikat ovat taiteellisen tutkimuksen
keskiössä. Näyttää kuitenkin siltä, että instituutiot ja laitokset panostavat usein
varsin vähän ruumiillisten taitojen ylläpitämiseen tai kehittämiseen. Joissakin
tapauksissa tämä herättää kysymyksiä ruumiillisen praktiikan turvallisesta
harjoittamisesta ja rajoittaa mahdollisia tutkimustuloksia. Koska ruumiilliseen
harjoitteluun liittyy aikaan ja tilaan liittyviä erityistarpeita, voidaan ammattitaitoista
taiteilija-tutkijaa tukea esimerkiksi tarjoamalla mahdollisuus syventää ruumiillista
praktiikkaansa integroidun ohjelman kautta, alan asiantuntijoiden pitämillä
räätälöidyillä koulutuksilla tai harjoittelujaksoilla taiteilijaresidensseissä.

Koulutukseen sisällytetään mahdollisuuksia tohtorikoulutettaville
ylläpitää, kehittää ja tarkastella kriittisesti osaamisensa tasoa ja ruumiillisia
praktiikoita turvallisten ja kurinalaisten käytänteiden varmistamiseksi.

4.

Opin- ja taidonnäytteen monimuotoisuuden mahdollistaminen

5.

Etiikasta ja huolenpidosta huolehtiminen

Eettiset kysymykset resonoivat vahvasti tanssitaiteen käytännöissä, erityisesti
ruumiillisen koskemattomuuden sekä osallistumisen ja yhteistoiminnallisuuden
kysymyksissä. Näihin asioihin paneutuminen on välttämätöntä eettisesti
valveutunutta kriittistä ajattelua sekä turvallisia käytänteitä ja huolenpidon
ilmapiiriä kehitettäessä. Tutkimuksen perusteella tohtorikoulutettavat pitävät
tutkimuseettisiä toimintatapoja usein vaikeina hahmottaa havaittuaan,
etteivät toimintatavat useinkaan heijasta heidän taiteellisten menetelmiensä
erityislaatuisuutta. Yliopistojen on hyvä tarkentaa eettisiä ohjeistuksiaan
ja ohjaajien toimintatapojaan varmistaakseen, että ne huomioivat
tanssitaiteelle ominaiset työtavat. Yliopistojen tulee artikuloida eettisiä
käytänteitä myös tanssitaiteen taiteellisen tutkimuksen kontekstissa³.

Huolehditaan vahvasta sitoutumisesta eettisten käytänteiden noudattamiseen
ja varmistetaan ruumiillisten praktiikoiden ja taiteellisen tutkimuksen
lähestymistapojen huomioiminen hyvän tieteellisen käytännön kriteereissä.

6.

Ammattipätevyyden ja luovan johtajuuden edistäminen

Muunlaiset tutkimuksen artikuloimisen, esittämisen ja jakamisen muodot kuin
konventionaalinen akateeminen teksti tunnistetaan taiteellisissa tohtorintutkinnoissa
luonteeltaan tietoa sisältäviksi ja episteemisiksi. Tutkimustulosten laaja-alaisuuden
mahdollistamiseksi on hyvä tarjota tohtorikoulutettaville dokumentointiprosessien
ja monimediaisten formaattien koulutusta. Vakiinnuttaessa monesti performatiivista
taiteellista tohtorintutkintoa yliopiston toimintaan on edelleen oleellista
varmistaa, että mahdolliset monimuotoiset opin- ja taidonnäytteet on kuvattu
selkeästi tutkintokehyksissä, sisäänoton ja opintojen arvioimisen vaatimuksissa
ja arkistointiprosessien kuvauksissa. Näin rakennetaan myös vahvempia
suhteita kulttuurisektoriin ja laajennetaan tutkimuksen kohdeyleisöä.

Aikamme tohtorintutkinnon tavoitteet ulottuvat laajemmalle kuin uuden
tiedon tuottamiseen tietyllä tieteenalalla. Päämääränä on, että tutkinnon
suorittaneet toimivat tulevaisuudessa strategisina johtajina erilaisissa
konteksteissa, joissa tällaiselle johtajuudelle on kysyntää. Tanssitaiteen
tohtorikoulutettavia voidaan ohjata hyödyntämään potentiaaliaan kulttuurin
muutoksentekijöinä, kun taiteellisissa tohtoriohjelmissa edistetään luovan
johtajuuden käsitettä ja suunnitelmallista urakehitystä. Näin heitä voi
kannustaa avaamaan uusia urapolkuja käyttämällä liikkeeseen perustuvaa
asiantuntemustaan luovalla tavalla monenlaisissa toimintaympäristöissä⁴.

Joustavilla tutkintosäädösten ja opetussuunnitelmien rakenteilla tuetaan
monimuotoisia performatiivisia ja multimediaisia formaatteja taiteellisessa
tohtorintutkinnossa ja siihen liittyvissä taidon- ja opinnäytteissä.

Luovan johtajuuden kehittäminen muodostaa osan tohtoriopintoja.
Se edistää tohtorikoulutettavien tulevaisuuden urakehitystä ja
heidän potentiaaliaan kulttuurin alan muutoksentekijöinä.
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OHJAAJIEN JA TARKASTAJIEN
TUKEMINEN ⁵
“Ohjaajalla tulee olla kaukokatseisuutta nähdä, miten tämä ainutlaatuinen metodologia
tulee toimimaan ja mitä tarvitaan sen kehittämiseksi edelleen” (kyselyn vastaaja)

7.

Ohjausprosessien kehittäminen

Ohjausprosessissa saattaa tutkimustulostemme perusteella osoittautua vaikeaksi omistautua täysin tanssitaiteen
taiteelliseen tutkimukseen ja keskittyä sen koko potentiaalin tunnistamiseen. Kun luodaan olosuhteet, joissa
taiteen tekeminen asettuu ohjaustapahtuman ytimeen, voivat ohjaajat (jotka taiteellisissa tohtorintutkinnossa
voivat olla tutkijoita, taiteilija-tutkijoita, taiteilijoita tai kulttuurialan vaikuttajia) rakentaa sellaisia ajatustenvaihdon
ja palautteen muotoja, joissa innovatiivisen on mahdollista tulla esiin taiteen tekemisen tiedollisen ja
toiminnallisen ulottuvuuden vuoropuhelussa. Näin ohjaus voidaan hyödyllisimmillään nähdä osana luovaa
toimintaa ja tutkimuspedagogiikan laajennuksena. Tämän tavoitteen saavuttaminen edellyttää sopivaa tilaa,
riittävästi aikaa ja ohjaajien ja tohtorikoulutettavien sitoutumista yhteistoiminnalliseen suunnitteluun.

Aidosti käytäntöön suuntautuvien ohjauksen prosessien mahdollistaminen tarjoamalla
riittävästi aikaa ja tilaa palautteenannon ja kysymisen luoville muodoille.

8.

Yhteistoiminnallisten ja yhteiskehittämistä hyödyntävien ohjaustiimien kokoaminen

Ohjaustiimien jäsenyydestä on hyvä tehdä entistä joustavampaa. Näin annetaan tilaa toiminnallisille
oppijoille, joiden itseohjautuvuus ja liikkuvuus on lisääntynyt. Ehdotamme, että tuloksellinen taiteellisen
väitöstutkimuksen ohjaus voidaan nähdä kollektiivisena toimena, joka on parhaimmillaan, kun sen
kohteena on henkilö kokonaisuutena, kun sille on ominaista huolenpito, yhteistoiminnallisuus ja
yhteiskehittäminen ja kun se tapahtuu avoimissa institutionaalisissa ja ammatillisissa konteksteissa.

Joustavien, yhteistoiminnallisten ja yhteiskehittämistä hyödyntävien ohjausryhmien
ja prosessien kehittäminen osana avoimia tutkimuskulttuureja.
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9.

Monimuotoisten prosessien tarkastuksen varmistaminen

Taiteellisten tohtorintutkintojen opin- ja taidonnäytteet tarkastetaan yksittäisen
instituution ohjeita, kriteerejä ja prosesseja noudattaen. Toisinaan ohjeissa määritellään
vaadittavan taiteellisen työn aikataulut, tarkoitus ja määrät sekä kirjallinen osa tai
muut tohtorintutkinnon sisältämät opin- tai taidonnäytteet. Toisinaan ei.
Kaikissa tapauksissa huomion kiinnittäminen taiteelliseen käytäntöön tarkoittaa sitä,
että varmistetaan monimuotoinen ja usein prosessinomainen taiteellinen tutkimus
riittävällä tavalla säädöksissä ja tarkastusmenettelyjen kuvauksissa. Tämä voi tarkoittaa
pitkällisiä ja iteratiivisia tarkastusprosesseja, joihin liittyy monia asioita, kuten työpajoihin
ja luento-demonstraatioihin osallistumista ja niiden arviointia sekä syventymistä
kokeellisen kirjoittamisen teksteihin ja teoreettisiin pohdintoihin. Kun taiteellinen
käytäntö huomioidaan arviointiprosessissa tasaveroisena, niin varmistetaan että
kaikkien tarkastukseen jätettyjen materiaalien laatu ja panos tulevat arvioiduiksi.

Tarkastusprosessien varmistaminen siten, että taiteellisten tohtorintutkintojen
monimuotoinen ja prosessuaalinen luonne otetaan huomioon ja
taiteellinen väitöstutkimus voidaan tarkastaa koko laajuudessaan.

10. Ohjaajien ja tarkastajien valmennuksen tehostaminen
Kyselyvastauksissaan ohjaajat ja tarkastajat kertovat kokemastaan ulkopuolisuuden
tunteestaan. Jotkut tuntevat epävarmuutta omista kyvyistään ohjaajana ja tarkastajana ja
toimivat usein puhtaasti sen kokemuksen varassa, joka heillä on väitöstutkimuksen tekemisestä
ja tukemisesta. Tutkimuksessamme osoitamme, että verkostoituminen ja räätälöity tarkastajien
ja ohjaajien valmennus voisivat parantaa tilannetta. Valmennus voi toteutua alakohtaisena
ohjauksen pätevöitymiskoulutuksena ja selkeämpinä ohjeina tarkastajille. Voi myös olla
hyödyllistä rakentaa epämuodollisia tai internetissä toimivia verkostoja, joissa on mahdollista
yhdessä kehittää hyviä käytänteitä ja uusia taiteelliseen tutkimukseen soveltuvia malleja.

Ohjaajille ja tarkastajille räätälöidyn instituutioiden välisen valmennuksen
sekä heille suunnattujen kansallisten ja kansainvälisten verkostojen
edistäminen hyvien käytänteiden kehittämistä ja jakamista varten.
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INFRASTRUKTUURIEN JA
TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN KEHITTÄMINEN
“Kulttuurisektorin ja koulutussektorin välinen suhde on molemmille elintärkeä” (kyselyn vastaaja)

11. Taloudellisen tuen kehittäminen
Taiteellisen väitöstutkimuksen rahoitus vaihtelee suuresti eri maissa. Tutkimuksemme perusteella näyttää kuitenkin
siltä, että tavallisesti käytettävissä on vain vähän selkeitä taloudellisen tuen väyliä, joiden avulla tohtorikoulutettava
voi rahoittaa taiteellisen tohtorintutkinnon perustan muodostavia luovia prosesseja (sisältäen esimerkiksi
esiintyjien palkkiot ja tuotantokustannukset). Kulttuurisektorin ja korkea-asteen koulutuksen keskeisten rahoittajien
toimintamalleissa ja yhteistyössä on hyvä varmistaa taiteilija-tutkijoiden resursointi ja tunnistaa heidän työnsä
merkitys asianmukaisella tasolla. Näin voidaan lisätä heidän työskentelymahdollisuuksiaan sekä akateemisissa
että taiteen konteksteissa. Taiteilija-tutkijat voivat kartoittaa ja kehittää taiteen koko kenttää tavalla, joka johtaa
parempaan yleisökontaktiin ja, milloin tarkoituksenmukaista, toimiviin väyliin kaupallisille taidemarkkinoille.

Tuotantoprosessien ja niihin liittyvien taloudellisten kustannusten tukeminen tohtorikoulutusta
tarjoavien ja sektorirajat ylittävien rahoittajien toimesta siten, että taiteellisen tutkimuksen
tulokset voidaan toteuttaa täysimääräisesti ja ne saavuttavat kohdeyleisönsä.

12. Asianmukaisten työskentelytilojen ja -välineiden tarjoaminen
Taiteellisissa tohtorintutkinnossa tarvitaan erityisiä työskentelytiloja ja -välineitä. Taiteellisen väitöstutkimuksen
tukeminen edellyttää säännöllistä ja toisinaan jatkuvaa pääsyä tanssistudioihin, esityslaboratorioihin ja
tuotantotiloihin, teknistä välineistöä ja tietoteknistä tukea. Näiden resurssien kehittämisen tuloksena
yleisöille tarjoutuu mahdollisuus osallistua tutkimuksen tulosten jakamiseen ja tiedon välittämiseen.
Tunnistamme tämän edellyttävän tilojen hallintaan liittyviä järjestelmiä ja henkilökuntaa, ja tilannetta
voidaan osaltaan parantaa yliopistojen ja taideorganisaatioiden välisillä yhteistyösopimuksilla.

Pääsy ammattimaisiin työympäristöihin ja laitteistojen käyttömahdollisuus
tehokkaan hallinnon, suunnittelun ja yhteistoiminnan avulla.
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13. Yhteydenpidon ja vaikuttamisen tehostaminen
sektoreiden välisellä yhteistoiminnalla
Tutkimustulostemme perusteella tohtorikoulutettavat työskentelevät usein
yliopistoissa ja kulttuurialalla sektorirajoja ylittäen ja ulottavat toimintansa
esimerkiksi terveyden, koulutuksen ja teknologian aloille. Riittävän tuen
mahdollistamiseksi tohtorikoulutettaville olisi hyödyllistä luoda eri sektoreiden
toimijoiden, ohjelmien ja instituutioiden väliisiä yhteyksiä. Kun vakiinnutetaan
mielekkäitä, tasavertaisia ja kohdistettuja yhteistyömuotoja tanssitaiteen
tohtorikoulutettavien ja gallerioiden, museoiden, julkisten tilojen, teattereiden ja
muiden esittävien taiteiden ulkopuolisten yhteistyökumppanien välille, tarjotaan
tohtorikoulutettaville parempia mahdollisuuksia urakehitykseen, luodaan
vastavuoroisia mahdollisuuksia ja tehostetaan tanssitaiteen yleistä vaikuttavuutta.

Korkeakoulutusta tarjoavien tahojen, kulttuurisektorin ja
muiden alojen partnereiden välisen, tavoitteellisen ja jatkuvan
yhteistoiminnan kehittäminen ja integroiminen ohjelmiin.

14. Laajempiin verkostoihin osallistuminen
Kasvava verkko taiteellisen tutkimuksen kansainvälisiä ja kansallisia poikkitieteellisiä
foorumeja (vaikka harvemmin nimenomaan tanssitaiteen taiteelliseen
tutkimukseen keskittyviä) tarjoaa ympäristöjä väitöstutkimuksen kehittämiseen
ja sen prosessien ja tulosten jakamiseen⁶. Verkostoihin osallistuminen (kuten
myös muihin vastaaviin tanssitaiteen yhteisöihin) ja niiden edistäminen voi
vastata tohtorikoulutettavien tarpeisiin ja rikastaa erityisesti pienten ryhmien
tai yksittäisten tanssitaiteen tohtorikoulutettavien tutkimustyötä.

Sen mahdollistaminen, että tohtorikoulutettavat voivat osallistua kansainvälisiin
taiteellisen tutkimuksen akateemisiin ja kulttuurisektorin verkostoihin.
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VAIKUTTAVUUDEN LISÄÄMINEN
JA MUUTOKSEN KÄYNNISTÄMINEN
“TTaiteellisen tutkimuksen erityinen merkitys [sisältää] sen aikaansaaman yhteiskunnallisten, epistemologisten
ja ontologisten oletusten radikaalin muutoksen eettiset ja poliittiset seuraamukset” (kyselyn vastaaja)

15. Yhteistoiminnallisuuden lisääminen taiteen kentällä ja sen ulkopuolella
Taiteellisella väitöstutkimuksella on erityinen merkitys tanssitaiteen ammatti- ja akateemisissa piireissä – se uudistaa
havaintoja, edistää uusien näkemysten syntyä ja tutkii tanssitaiteen käytänteitä. Näiden ilmeisimpien kontekstien lisäksi on
huomionarvoista, että taiteellisella tutkimuksella on mahdollisuus jakaa tietoa joukolle muiden tieteenalojen tutkijoita ja
vaikuttaa heihin taiteen keinoin. Tämän vaikutuksen voidaan nähdä liittyvän ei-normatiivisten epistemologioiden käyttöön
ja soveltamiseen. Tieteidenvälisten, monitieteisten ja poikkitieteellisten tutkimusympäristöjen ja tutkimuskoulutuksen
kehittäminen voi haastaa konventionaalisia menetelmiä ja tutkimuksen tekemisen tapoja. Näin voidaan syventää
taiteellista tutkimusta tekevien tohtorikoulutettavien ymmärrystä eri lähestymistavoista, ja samalla rikastaa kaikkien
tohtoriopiskelijoiden työskentelyä sekä tehdä taiteellisen tutkimuksen havaintoja laajemmin ymmärretyiksi.

Uusien vaikutteiden mahdollistaminen luomalla tohtoriopintoihin, tutkimusasetelmaan ja
tutkimusyhteistyöhön liittyviä yhteyksiä yliopisto- ja taiteen kontekstien ulkopuolella.

16. Yhteydenpito yhteisöihin ja huolehtiminen maailman tilasta
Taiteellisen tohtorintutkinnon merkitys ulottuu monitahoisen, ylialaisen ja synteesejä tuottavan tiedon avulla taiteen ja
tutkimuksen kontekstien ulkopuolelle. Hyödyntäen syvällistä ja kriittistä ymmärrystään ruumiillisen tiedon muodoista,
tanssitaiteen tohtorikoulutettavat tekevät näkyväksi paitsi yksilöiden ja ihmisryhmien välisiä kytköksiä, myös ihmisten ja
erilaisten materiaalien, kasvien, eläinten ja ympäristöjen keskinäisiä riippuvuussuhteita. Näin he voivat asettaa meidät
uudella tavalla sen kysymyksen eteen, keitä olemme ihmiskunnan edustajina, ja saattavat tuottaa oivalluksia kestävämmistä
yhteyden tavoista todentaen näin entistä moninaisempaa ja osallistavampaa yhteiskuntaa. Taiteellisilla väitöstutkimuksilla
on potentiaalia kartoittaa tuntemattomia alueita sekä rakentaa uusi yhteyksiä, edistää ja uudistaa yhteiskuntaa.

Tutkijakoulutettavien kannustaminen soveltamaan rohkeasti työtään muiden hyväksi ja toteuttamaan
taiteellisen tutkimuksen potentiaalia tarkastella yhteisöjä, tieteidenvälisiä kysymyksiä ja sosiaalisia aiheita.
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YHTEENVETO
Yhteenvetona, taiteellisen tutkimuksen
tohtorikoulutettavan kokemuksen
laadun, tutkimuksen tulosten ja
vaikuttamiskanavien tunnistamisen
parantamiseksi ADiE suosittelee:

4. Joustavilla tutkintosäädösten ja
opetussuunnitelmien rakenteilla
tuetaan monimuotoisia
performatiivisia ja multimediaisia
formaatteja taiteellisessa
tohtorintutkinnossa ja siihen
liittyvissä taidon- ja opinnäytteissä.

9.

5.

Huolehditaan vahvasta
sitoutumisesta eettisten
käytänteiden noudattamiseen
ja varmistetaan ruumiillisten
praktiikoiden ja taiteellisen
tutkimuksen lähestymistapojen
huomioiminen hyvän tieteellisen
käytännön kriteereissä.

10. Ohjaajille ja tarkastajille
räätälöidyn instituutioiden
välisen valmennuksen sekä
heille suunnattujen kansallisten
ja kansainvälisten verkostojen
edistäminen hyvien käytänteiden
kehittämistä ja jakamista varten.

Luovan johtajuuden kehittäminen
muodostaa osan tohtoriopintoja
edistäen tohtorikoulutettavien
tulevaisuuden urakehitystä ja
heidän potentiaaliaan kulttuurin
alan muutoksentekijöinä.

Infrastruktuurien ja
toimintaympäristöjen
kehittäminen

Tohtorikoulutuksen
kehittäminen
1.

2.

3.

Moniarvoisten ja osallistavien
lähestymistapojen vahvistaminen
taiteellisissa tohtoriopintoissa,
hakijoiden rekrytoiminen
taiteellisiin tohtoriohjelmiin yhä
enemmän myös vähemmän
edustettuina olevista sosiaalisista
ryhmistä, ja tohtorikoulutettavien
rohkaiseminen tutkimusaiheiden
laaja-alaisuuteen.
Tanssitaiteessa ajankohtaisen
taiteellisen tutkimuksen
ja sen menetelmien ja
metodologioiden laaja-alaisen
koulutuksen edistäminen.
Koulutukseen sisällytetään
mahdollisuuksia
tohtorikoulutettaville ylläpitää,
kehittää ja tarkastella
kriittisesti osaamisensa tasoa
ja ruumiillisia praktiikoita
turvallisten ja kurinalaisten
käytänteiden varmistamiseksi.

6.

Ohjaajien ja tarkastajien
tukeminen
7.

8.

Aidosti käytäntöön suuntautuvien
ohjauksen prosessien
mahdollistaminen tarjoamalla
riittävästi aikaa ja tilaa
palautteenannon ja kysymisen
luoville muodoille.
Joustavien, yhteistoiminnallisten
ja yhteiskehittämistä hyödyntävien
ohjausryhmien ja prosessien
kehittäminen osana avoimia
tutkimuskulttuureja.

Tarkastusprosessien
varmistaminen siten, että
taiteellisten tohtorintutkintojen
monimuotoinen ja prosessuaalinen
luonne otetaan huomioon ja
taiteellinen väitöstutkimus voidaan
tarkastaa koko laajuudessaan.

11. Tuotantoprosessien ja niihin
liittyvien taloudellisten
kustannusten tukeminen
tohtorikoulutusta tarjoavien ja
sektorirajat ylittävien rahoittajien
toimesta siten, että taiteellisen
tutkimuksen tulokset voidaan
toteuttaa täysimääräisesti ja ne
saavuttavat kohdeyleisönsä.
12. Pääsy ammattimaisiin
työympäristöihin ja laitteistojen
käyttömahdollisuus tehokkaan
hallinnon, suunnittelun ja
yhteistoiminnan avulla.

13. Korkeakoulutusta tarjoavien
tahojen, kulttuurisektorin ja
muiden alojen partnereiden
välisen, tavoitteellisen ja jatkuvan
yhteistoiminnan kehittäminen
ja integroiminen ohjelmiin.
14. Sen mahdollistaminen, että
tohtorikoulutettavat voivat
osallistua kansainvälisiin taiteellisen
tutkimuksen akateemisiin ja
kulttuurisektorin verkostoihin.

Vaikuttavuuden lisääminen
ja muutoksen käynnistäminen
15. Uusien vaikutteiden
mahdollistaminen
luomalla tohtoriopintoihin,
tutkimusasetelmaan ja
tutkimusyhteistyöhön liittyviä
yhteyksiä yliopisto- ja taiteen
kontekstien ulkopuolella.
16. Tutkijakoulutettavien
kannustaminen soveltamaan
rohkeasti työtään muiden hyväksi
ja toteuttamaan taiteellisen
tutkimuksen potentiaalia tarkastella
yhteisöjä, tieteidenvälisiä
kysymyksiä ja sosiaalisia aiheita.
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FOOTNOTES
1.

Salzburg II Recommendations (EUA):
https://eua.eu/downloads/publications/salzburg%20
ii%20recommendations%202010.pdf

4.

https://europeanculturalleadership.org/work-inprogress/rethinking-cultural-leadership/

Characteristics Statement: Doctoral Degree 2015 (QAA):
https://www.qaa.ac.uk/docs/qaa/quality-code/doctoraldegree-characteristics-15.pdf?sfvrsn=50aef981_10

Douglas, A. and Freemantle, C., with Performing Arts Labs, Cultural
Enterprise Office, Scottish Leadership Foundation (2009) ‘The artist as
leader: research report’. Available online from: http://openair.rgu.ac.uk

Florence Principles (ELIA):
https://www.elia-artschools.org/documents/the-florence-principles
>> TAKAISIN SIVULLE 3
2.

3.

Katso: www.culturalleadership.org.uk

>> TAKAISIN SIVULLE 6

Katso: https://www.artisticdoctorates.com/2017/06/23/
current-issues-and-practices-event-resources/

ADiE:n tulevaisuuden näkymien pohdinnoista ja
tutkimuksen ja ohjauksen ohjeistuksesta, katso:
https://www.artisticdoctorates.com/2019/04/01/reconsideringresearch-and-supervision-as-creative-embodied-practice/

>> TAKAISIN SIVULLE 3

>> TAKAISIN SIVULLE 7

Bolt, B. and Vincs, R. (2015) ‘Straw Godzilla: Engaging the
academy and research ethics in artistic research projects’,
Educational Philosophy and Theory, 47:12, 1304-1318
>> TAKAISIN SIVULLE 6

5.

6.

Taiteellisen tutkimuksen yhteisöjä ovat muun muassa:
Society for Artistic Research: http://www.societyforartisticresearch.org
European Artistic Research Network: http://www.artresearch.eu/
Performance Studies international Artistic Research Working Group:
http://www.psi-web.org/about/working-groups/
IFTR, Performance-as-Research Working Group:
https://www.iftr.org/working-groups/performance-as-research
>> TAKAISIN SIVULLE 10
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Kiitokset ja tekijyys
ADiEn tutkijat ovat koostaneet nämä toimintasuositukset hankkeen kyselyjen, tapaustutkimusten ja sidosryhmäyhteistyön
perusteella. Sidosryhmillä oli tärkeä rooli työn muotoutumiselle, kuten oli kohderyhmällä, joka luki ja antoi
palautetta hankkeen testatessa ja koostaessa suosituksia. Toimintasuositusten lopullinen muoto ja kieliasu on
ydinryhmän, professorien Jane Baconin, Rebecca Hiltonin, Vida L. Midgelown ja Leena Rouhiaisen, vastuulla.
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