
Taidealan ammattilaisia haastattelemalla voi tutustua 
taidealan työhön. Haastattelu auttaa saamaan realistisen 
käsityksen siitä, minkälaista taiteeseen liittyvä työ 
“oikeasti” on. 

Ennalta suunniteltujen haastattelukysymysten kautta 
keskustelua voi ohjata itseään kiinnostaviin aiheisiin. 
Haastattelun kautta voi löytää yhtymäkohtia omaan 
elämäänsä ja saada rohkaisua omannäköisen harrastuksen 
ja/tai uran rakentamiselle. 

Harjoitus kannattaa jakaa useammalle oppitunnille.

TAIDEALAN AMMATTILAISEN HAASTATTELEMINEN



TAIDEALAN AMMATTILAISIIN TUTUSTUMINEN
Taiteen kentällä toimii laaja joukko ammattilaisia erilaisissa työtehtävissä.
He työskentelevät organisaatioiden sisällä ja niiden ulkopuolella, itsenäisesti 
tai työryhmän/työyhteisön osana, sisältöjen tuottajina tai mahdollistajina.

Esimerkkejä visuaalisen taiteen ammattilaisista 

INFO

kuvataiteilija, kuvanveistäjä, taidemaalari, 
taidegraafikko, performanssitaiteilija, 
ympäristötaiteilija, valokuvataiteilija
museoiden työntekijät: amanuenssi, 
museopedagogi, konservaattori, museon johtaja
taideorganisaatioiden työntekijöitä, esim. 
taiteilijaseuran puheenjohtaja, 
kulttuurikeskuksen toiminnanjohtaja, 
taiteellinen johtaja, kuraattori, 
kulttuurituottaja,  projektikoordinaattori, 
yleisötyöntekijä, galleristi

taidekriitikko, toimittaja
juontaja, viestintäsuunnittelija ja 
tiedottaja
kuvataideopettaja, taideohjaaja, rehtori
ammatillinen opettaja, yliopistolehtori, 
tutkija
taideterapeutti
taide- ja kulttuuripolitiikan 
asiantuntija, esim. läänintaiteilija, 
suunnittelija



Nuori Taide 2019 -tapahtumassa haastateltiin kuvataiteilija Emma Ainalaa. Haastattelijana Topi Sievinen.
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Nuori Taide 2021 -tapahtumassa haastateltiin kuvittaja ja Muijavaara-Instagram-tilin luojaa Venla Vaattovaaraa. Haastattelussa Venla kertoi 
kokemuksiaan kuvittajan työstä ja taiteen asemasta Instagramissa. Kuva: Onni Pusa
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HAASTATELTAVAN ETSIMINEN
Taidealan ammattilaisia voi etsiä eri medioista, esim. hakukoneiden, 
taidelaitosten julkaisujen tai sosiaalisen median avulla. Voit myös valita 
kiinnostavalta tuntuvan taidealan organisaation ja selvittää, keitä siellä 
työskentelee ja millaisissa tehtävissä. Isommissa organisaatioissa 
asiakaspalvelusta voi kysyä apua tietyn henkilön tavoittamiseen.

Kiinnostavan henkilön löydyttyä, nimi kannattaa pistää muistiin.

Jos kiinnostavia henkilöitä löytyy useita, seuraavat kysymykset auttavat 
tarkentamaan hakua: 
Miksi haluat haastatella juuri tätä taidealan ammattilaista?
Mistä työn osa-alueesta haluaisit tietää enemmän?
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HAASTATTELUKUTSU
Haastattelupyynnön tekeminen
Tee haastattelupyyntö taidealan ammattilaiselle, missä esittelet itsesi ja haastattelun 
tarkoituksen. Kerro avoimesti, miksi haluaisit tavata juuri viestin vastaanottajan ja 
kuulla ja oppia hänen kokemuksistaan taidealalla.

Helposti lähestyttävän kutsun sisältö on napakka ja informatiivinen. Ehdota 2-3 
haastatteluaikaa ja paikkaa. Kerro lopuksi yhteystietosi.

Ensimmäinen kontaktointi
Ota rohkeasti yhteyttä valitsemaasi henkilöön ja pyydä häntä haastatteluun. Sähköpostia 
nopeampi keino saada vastaus haastattelupyyntöön on soittaa suoraan ammattilaiselle ja 
kysyä asiaa.

Älä lannistu, vaikka et heti saisi kutsuun myöntävää vastausta tai lainkaan vastausta. 
Taidealan ammattilaisten työ on ajoittain kiireistä ja heitäkin saattaa jännittää 
haastattelun antaminen.
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HAASTATTELUN AIKA JA PAIKKA

Tavatessasi uuden ihmisen ensimmäistä kertaa, sovi tapaaminen julkiselle paikalle, 
kuten kahvilaan.
Kerro live-haastattelusta aina etukäteen luotettavalle aikuiselle.

Tilanteen vuorovaikutuksellisuutta lisää, jos sekä haastattelijalle että 
haastateltavalle sopii kameran auki pitäminen. 
Valitse rauhallinen tila ja kerro muille tilassa oleville, että teet haastattelua.
Jos et voi toteuttaa haastattelua rauhallisessa paikassa, minimoidaksesi 
taustahälyä, käytä kuulokkeita ja mykistä mikki, kun et itse puhu.

Löydettyäsi haastateltavan, sovi haastattelun aika ja paikka. Kutsu haastateltava 
paikkaan, jossa tunnet olosi mukavaksi ja turvalliseksi. Suositeltu haastattelun kesto 
on 30-60 minuuttia.

Live-haastattelu

Etähaastattelu
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HAASTATTELUKYSYMYKSET
Suunnittele haastattelukysymykset etukäteen. Kysymysten avulla voit ohjata 
keskustelua itseäsi kiinnostaviin aiheisiin. 

Haastattelu voi keskittyä muutamaan teemaan tai se voi rönsyillä keskustelun 
pohjalta.

Sopiva määrä kysymyksiä on 10–15 kpl. Niitä voi tarkentaa lisäkysymyksillä 
haastattelun aikana tai kysyä tilanteessa syntyviä kysymyksiä. 

Kysymykset voi halutessaan lähettää haastateltavalle tutustuttavaksi ennen 
haastattelua.

Seuraavilta sivuilta löydät kysymyksiä, joita nuoret ovat kysyneet taidealan 
ammattilaisilta Nuori Taiteen -tapahtumissa.
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HAASTATTELUKYSYMYKSIÄ NUORILTA
Oma taiteellinen ilmaisu ja työn sisältö
Miten teit tämän teoksen?
Kuinka paljon suunnittelet töitäsi etukäteen?
Miten voi löytää itselle sopivan ilmaisutyylin?
Mitä ohjelmia käytät digitaalisen taiteen tekemisessä? Miksi?
Mitkä ovat olleet työllistymisen mahdollisuudet sekä haasteet samalla kun olet halunnut 
pitää omasta tyylistäsi kiinni ja nauttia siitä, mitä teet?
Millainen on sinun taustatarinasi? / Miten päädyit tälle alalle?
Mitä olisit itse halunnut tietää aloittelevana taiteilijana?
Mitä haluaisit sanoa nuorelle itsellesi nyt?
Mitä kaikkea kuuluu työhösi?
Pyritkö vaikuttamaan omalla taiteellasi/työlläsi johonkin tiettyyn asiaan tai ongelmaan? 
Millaista on taiteilijan arki kun taiteesta näkyy katsojille ja kokijoille usein vain 
pieni osa, valmiit teokset? 
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Osaaminen ja koulutus
Minkälaisia taitoja ja osaamista työssäsi tarvitaan?
Kuinka tärkeää koulutus on alallasi vai saako töitä myös ilman tutkintoa?
Onko taidealalla mahdollista saada uskottavuutta tai menestyä ilman koulutusta? 

Työhyvinvointi
Miten voi aloittaa järkevästi näyttelyihin valmistautuminen ilman, että se on liian 
kuluttavaa? Montako näyttelyä kannattaa tehdä vuodessa?
Mikä on työssäsi antoisinta? / Mitä asioita pidät työssäsi kaikkein tärkeimpinä?
Mihin asiaan toivoisit muutosta työssäsi taiteen parissa?

Yhteistyö ja verkostoituminen
Kenen taidealan ammattilaisen kanssa teit viimeksi yhteistyötä? Miksi?
Miten aloitteleva taiteen tekijä voisi verkostoitua?
Kuinka voi verkostoitua taidealalla?
Miten siis pääsen taiteilijapiiriin mukaan?
Keneen kannattaa ottaa nuorena ”kokemattomana” taiteilijana yhteyttä?
Miten voi kansainvälistyä taiteilijana eli luoda kontakteja myös Suomen ulkopuolelle? 
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Taidealan rahoitus
Mikä on paras tapa hakea rahoitusta?
Miten siis aloitit pyörittämään itsenäistä ”taidebisnestä”?
Miten omalla osaamisalueellasi voi nykyisin menestyä taidemaailmassa? 

Taiteen esitteleminen, näkyvyys ja asiakashankinta
Miten voi saada tilaustöitä?
Miten voi saada näyttelyitä gallerioihin/museoihin?
Mitä vinkkejä antaisit (taiteen tyyli, esim. maalausten) myymiseen ja hinnoitteluun?
Kuinka tärkeää sosiaalinen media on työssäsi (pitääkö esim. Instagramia päivittää 
säännöllisesti, jotta saa työtarjouksia)?
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HAASTATTELUN TUNNELMA

Esittele ensiksi itsesi lyhyesti.
Kiitä haastateltavaa hänen ajastaan ja kiinnostuksestaan jakaa kokemuksiaan.
Kertaa haastattelun tarkoitus. 
Kerro, että haastattelun sisältöjä voidaan käyttää osana lukio-opintoihin kuuluvia 
tehtäviä. 
Kysy lupa haastateltavalta, jos haluat äänittää haastattelun tai ottaa kuvia.
Kerro, että halutessaan kysymykseen voi jättää vastaamatta ja siirtyä seuraavaan 
kysymykseen.
Aloita haastattelu esim. seuraavilla kysymyksillä: Millainen on viimeisin 
taideprojektisi? Miten kuvailisit työpäivääsi taidealalla?

Kohtaaminen ammattilaisen kanssa voi tuntua niin haastattelijasta kuin 
haastateltavastakin jännittävältä tilanteelta. Pyri olemaan oma itsesi ja valmistaudu 
haastatteluun huolellisesti. Ota kuitenkin rennosti!

Rennon tunnelman luominen haastatteluun
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HAASTATTELUTILANTEESSA
Tilanteeseen mukautuminen
Esitä kysymykset yksi kerrallaan. Valmistaudu muuttamaan kysymysten järjestystä tai 
jättämään jotain pois haastateltavan vastauksien mukaan.

Aktiivinen kuunteleminen
Pyri kuuntelemaan aktiivisesti, mitä haastateltavalla on kerrottavanaan.

Pyri välttämään kännykän tai muun älylaitteen käyttöä haastattelun aikana 
säilyttääksesi läsnäolevan ilmapiirin.

Katsoessasi jäljellä olevaa aikaa, kerro haastateltavalle ajankulusta esim. "Alamme 
tulla haastattelun loppua kohden ja kysyn vielä muutaman kysymyksen".

Vuorovaikutteisuuden lisääminen
Halutessasi voit antaa haastateltavalle mahdollisuuden kysyä jotain sinulta.
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HAASTATTELUN LOPUKSI

Millaisen käsityksen sait taidealalla työskentelystä haastattelun 
perusteella?
Mikä taidealalla työskentelyssä yllätti?
Millä tavoin aiot hyödyntää haastattelussa oppimaasi opinnoissasi?

Kiittäminen ja tavoitteiden kertaaminen
Kiitä taidealan ammattilaista haastattelusta. Kertaa haastattelun 
tarkoitus ja se, miten sitä käytetään osana lukio-opintoja.

Heti haastattelun jälkeen
Tee muistiinpanoja, luonnoksia tai muita visualisointeja heti 
haastattelun jälkeen, kun asiat ovat tuoreessa muistissa. Muista, että 
tulkintasi toisen elämäntilanteesta ja kokemuksista ovat subjektiivisia. 
Säilytä kunnioittava asenne toisen kertomaa kohtaan.
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Käytä tehtävässä avuksi Info-sivuja.

1. Etsi 3–5 kiinnostavaa haastateltavaa. 

2. Tee haastattelukutsu ja lähetä se valitsemallesi henkilölle. Varaudu lähettämään 
useampia kutsuja, jos et heti löydä haastateltavaa.

3. Löydettyäsi haastateltavan, sovi haastattelulle aika ja paikka. 

4. Valmistaudu haastatteluun tekemällä haastattelukysymykset.

5. Toteuta haastattelu. 
Kunnioita haastateltavan aikaa ja ole paikalla ajoissa. Jos sinun pitää 
siirtää/perua haastattelu, tee se mahdollisimman pian. Mielellään aikaisemmin kuin 
edellisenä päivänä.

Jatkuu seuraavalla sivulla.

TAIDEALAN AMMATTILAISEN HAASTATTELEMINEN

HARJOITUS 



Haastateltavien nimet, osaamisalueet/tehtävänimikkeet ja työpaikka
2–3 haastatteluista tiivistämäänne havaintoa

6. Tee heti haastattelun jälkeen muistiinpanoja haastattelusta. Valmistaudu 
esittämään havaintojasi toisille opiskelijoille. 

7. Purkakaa haastattelukokemuksia 3–4 henkilön ryhmissä. Valmistautukaa 
esittelemään koko ryhmälle

8. Esitelkää pienryhmien havainnot vuorotellen.

HARJOITUS 



Mitä asioita opit taidealalla työskentelystä haastattelun kautta?

Jos tekisit haastattelun uudelleen, mitä vielä kysyisit taidealan 
ammattilaiselta?

Mitkä asiat vaikuttivat haastattelun tunnelmaan?

Mihin vaiheeseen lukio-opintoja taidealan ammattilaisen haastattelu 
sopisi? Miksi?

HARJOITUKSEN JÄLKEEN

POHDITTAVAKSI



Tehtävän suunnittelu: Nuori Taide www.nuoritaide.fi


