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1 Johdanto 
 

 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten taito- ja taidekasvatusta toteuttavien 

ammattilaisten (taitelijat, ohjaajat, valmentajat ja muut) käsityksiä taiteen ja taitoaineiden 

merkityksistä ja mahdollisuuksista nuorten kasvussa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

 

Kiinnostukseni aiheeseen on lähtenyt jo opintojeni alkuvaiheesta. Syrjäytyminen on ollut 

keskeinen teema niin mediassa kuin omassa lähipiirissäni. Mediassa syrjäytymisestä on 

puhuttu Suomen ja yhteiskunnan suurimpana uhkakuvana tulevaisuudessa. Tämä 

keskustelu on johtanut jopa siihen, että poliitikot ovat pidentämässä oppivelvollisuutta, 

jottei kukaan pääsisi putoamaan yhteiskunnan ulkopuolelle.  

 

Aihe on hyvin ajankohtainen, kuten voimme opettajalehden mielipidekeskusteluosastolta 

lukea. Näissä kirjoituksissa taito- ja taidekasvatuksesta vastaavat professorit eri 

yliopistoista esittävät huolensa taito- ja taidekasvatuksen opetuksen vähenemisestä.  

Huolta aiheuttaa se, että tutkimusperustaisesti on selkeää osoitusta taidekasvatuksen 

hyvinvointia lisäävistä yhteyksistä. He ovat kommentoineet asiaa Opettaja-lehdessä 

seuraavasti:  

 
”Saamme usein lukea taide- ja taitoaineiden resurssien leikkauksista 

varhaiskasvatuksen ja luokanopettajien koulutuksissa. Leikkaukset romuttavat 

opettajien edellytyksiä laadukkaaseen taide- ja taitoaineopetukseen. Juhlapuheissa 

korostetut taiteen ja luovuuden tärkeys menettävät arvonsa heti kun puhutaan 

resursseista. Kyse on siitä, millaisen koulukasvatuksen lapsillemme haluamme ja mitä 

edellytyksiä tarjoamme heille tulevaisuuden haasteisiin. Taidekasvatuksen vaaliminen 

on investointi tulevaisuuteen. 

 

Taidekasvatus perustuu omakohtaiseen taiteen tekemiseen ja ilmiöiden tarkasteluun 

taiteen keinoin. Se antaa välineitä löytää yhteistä ymmärrystä, nähdä ja kokea toisin, 

jakaa ideoita ja etsiä luovia vaihtoehtoja, ajatuksia, tunteita ja epävarmuutta. Keskeistä 

on yhdessä tekeminen ja kokeilevuus, sekä epäonnistuminen. Erilaista osaamista 

arvostetaan ja se nähdään voimavarana. 

 

Yhdysvaltalainen tutkimuskeskus Institute For The Future listasi tulevaisuuden taidoiksi 

kyvyn kulttuurien väliseen yhteistyöhön, uudistavan ja soveltavan ajattelun, sosiaalisen 

älykkyyden, medialukutaidon ja muotoiluajattelun. Taidekasvatus edistää näitä – silloin 

kun opetus rakennetaan johdonmukaisesti päiväkodista lukioon ja ammatilliseen 
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koulutukseen. Oppimisen edellytyksenä on taidekasvatuksen laatu ja se, että 

opettajankoulutus tuottaa valmiudet taidekasvattajana toimimiseen. 

Taidekasvatus antaa välineet omien ja toisten tunteiden ymmärtämiseen. Näin kehittyvä 

empatia auttaa ymmärtämään kaikkien ihmisten arvon ja ainutlaatuisuuden 

maailmassa, jossa epävarmuus ja vihapuhe lisääntyvät. 

 

Taide tarjoaa merkityksellisiä kokemuksia, herkistää tunne-elämää ja rikastuttaa 

mielikuvitusta lisäten näin elämän mielekkyyttä. Sillä on myös itseisarvo, joka poikkeaa 

nykyisestä edistyksen, hyötynäkökohtien ja taloudellisen voitontavoittelun ideaalista.” 
 

Taito- ja taidenaineiden professorit ja opettajat / Marja-Leena Juntunen, Antti Juvonen, Hans 

Peter Klintrup, Kimmo Lehtonen, Martti Raevaara, Heikki Ruismäki ja Suvi Saarikallio (Opettaja-
lehti, 10/2019) 

 

Kandidaatintutkielmassani tutkin kirjallisuuskatsauksen avulla millaisia taidekasvatuksen 

projekteja on toteutettu ja mitä taidemuotoja on käytetty yhteistyössä nuorten 

syrjäytymistä ehkäisevässä työssä. Tulokset olivat rohkaisevia ja pääosin positiivisia, 

mutta halusin päästä pintaa syvemmälle. Olisi ollut mielenkiintoista lähteä 

haastattelemaan syrjäytyneitä nuoria asian tiimoilta, mutta valitsin toisin ja päädyin 

haastattelemaan näiden nuorten kanssa toimivia ammattilaisia. Pyrin tässä laadullisessa 

tapaustutkimuksessa kuvaamaan syrjäytyneitä nuoria ja syrjäytymisvaarassa olevien 

nuorten kanssa toimivien ammattilaisten käsityksiä, kokemuksia, merkityksiä sekä 

mahdollisuuksia taito- ja taidekasvatuksen vaikutuksesta syrjäytymisen ehkäisemiseen.  

 

Taito- ja taideaineet koulussa tuntuvat jakavan mielipiteitä. Oman kokemukseni 

perusteella toiset oppilaat nauttivat itse tekemisestä, oli se sitten liikunta, käsityöt, 

kuvataide tai musiikki. Tekeminen on keskiössä, eikä se ole pulpetteihin ja 

luokkahuoneisiin sidottua, vaan informaalia tekemistä, joka antaa mahdollisuuden 

toteuttaa itseään. Kokemuksin mukaan oppilaat, jotka eivät pidä taito- ja taideaineista, 

mieltävät nämä oppiaineet hyvinkin vastenmielisiksi ja stressiä aiheuttavaksi. 

Tutkimustehtäväni on selvittää taito- ja taidekasvatusalan ammattilaisten käsityksiä 

työstään nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä ja näkökulmia siitä, voivatko taito- ja 

taideaineet ehkäistä syrjäytymistä. On kuitenkin huomioitavaa, että kaikille taito- ja 

taideaineet eivät ole koulumaailmassa se ykkösvaihtoehto. Tapaustutkimukseni pyrkii 

vastaamaan kysymykseen siitä, ovatko taito- ja taideaineet syrjäytymisen ehkäisyyn 

käytetty mahdollisuus vaiko pelkkää puuhastelua? 
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Tutkielmassani pyrin etenemään johdonmukaisesti. Aluksi lähestyn taito- ja 

taidekasvatuksen määrittelyjä sekä erilaisia lähestymistapoja. Tarkastelen, millä tavoin 

kyseessä olevat aineet luovat vastapainoa akateemiselle, formaalille opiskelulle. Tämän 

jälkeen pyrin esittämään erilaisia kokeiluja ja toteutusmuotoja taito- ja taideaineille. 

Määrittelen myös organisaatiot, jotka olen ottanut mukaan tutkimukseen ja pyrin 

avaamaan niiden näkemyksiä organisaationa tässä monisyisessä kentässä. 

Organisaatiot ovat: Icehearts, Annantalo sekä Kulttuurimyllyssä sijaitseva Maria Baric 

Company Oy. Kyseiset organisaatiot ja toimijat toimivat viikoittain lasten ja nuorten 

kanssa toteuttaen taito- ja taideaineiden opetusta tavoitteellisesti. Neljännessä 

kappaleessa määrittelen syrjäytymisen käsitettä, kuvaan syrjäytymisen historiaa sekä 

siihen liittyvää problematiikkaa. Viidennessä kappaleessa esittelen aiempia tutkimuksia 

ja niiden tuloksia aiheeseen liittyen. 

 

Seuraavissa kappaleissa esittelen tutkimukseni toteutuksen ja metodologiset valinnat. 

Määrittelen laadullisen tutkimuksen sekä aineistonkeruumenetelmän. Erittelen myös, 

miksi valitsin teoriaohjaavan sisällönanalyysin.  

 

Tuloksissa esittelen aineiston analyysin pohjalta syntyneitä taito- ja taidekasvattajien 

käsityksiä nuorten syrjäytymisen ehkäisemistyöstä ja näkökulmia taito- ja 

taidekasvatuksen mahdollisuuksista tässä tehtävässä. Luotettavuus- ja pohdintaosiossa 

pohdin tutkimusteemaa ja siihen liittyviä tekijöitä myös laajemmin yhteiskunnalliseen ja 

koulutuspoliittiseen keskusteluun liittyen. 
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2 Taito- ja taidekasvatuksen määrittelyä ja 
lähestymistapoja 

 
 
Taito- ja taideaineet tuovat koulutyöhön vastapainoa ja tarjoavat poikkeavia työmuotoja 

verrattuna lukuaineisiin. Oppilaat saavat olla luovia ja toteuttaa itseään enemmän kuin 

vaikka matematiikassa ja äidinkielessä. Taito- ja taideaineet ovat myös hyvää maaperää 

viedä eteenpäin kasvatuksellisia tavoitteita ja oppilaan henkiseen kasvuun liittyviä 

päämääriä. Nykyisessä, syksyllä 2016 voimaan astuneessa, opetussuunnitelman 

perusteissa taito- ja taitoaineiksi luokitellaan musiikki, kuvataide, käsityö, liikunta ja 

kotitalous. Kyseisten oppiaineiden vuosiviikkotuntimäärien lisäksi koulun tulee tarjota 

valinnaisia aineitä kyseisissä oppiaineissa 1.‒9. vuosiluokilla. Valinnaisten aineiden 

tarkoituksena on syventää ja laajentaa oppilaan osaamista omavalintaisessa aiheessa. 

(POPS 2014, 95.) 

 

Taidekasvatus on oppimisen ja opettamisen ala, joka sisältää niin kuvataidetta, 

kirjoittamista, liikkuvaa kuvaa, musiikkia, näytelmiä sekä mitä ikinä mielletään taiteeksi 

lasten, nuorten ja aikuisten mielestä. Kouluissa sekä musiikin, että kuvataiteen opettajat 

ovat erinomainen esimerkki taidekasvattajista. Nykypäivänä alakoulujen opetukseen 

lisätään usein draamakasvatusta, joka voi mahdollistaa lapsille ja nuorille vaikeiden 

aiheiden käsittelyn taiteen ja dramaturgian keinoin. 

 

Taito- ja taidekasvatukseen sisältyy oppimiskäsitys, jossa taide, taito ja tieto ovat 

yhteydessä toisiinsa. Taito- ja taideoppiaineiden avulla tieto kehittyy, pääsee toimimaan, 

näyttäytyy oppimisena ja lopulta tuloksena. Kaikki nämä vaiheet ovat yhtä tärkeitä. Taito- 

ja taideaineiden avulla on mahdollisuus edistää kasvatuksen perimmäisiä tavoitteita ja 

tarjota näkökulmia oppiainerajat ylittävään opetukseen. Näille aineille erityistä on 

aistisuus, toiminnallisuus ja vertauskuvallisuus. (Räsänen, 2009, 48.) 

 

Räsäsen (2009) mukaan integroiva taideopetus tukeutuu kognitiiviseen 

oppimiskäsitykseen ja siinä korostuvat aistit, havainnot, tunteet ja niiden merkitykset 

korostuvat tiedon rakentamisessa, unohtamatta kulttuurista ulottuvuutta. Integroiva 

taideopetus tarjoaa näkökulmia, jonka avulla voidaan peilata myös muita koulun 

oppiaineita. Integroivaan taideopetukseen sisältää käsitys neljästä tasa-arvoisesta 

tietämisen tavasta, jotka ovat: 1) mahdollisuus kokea maailmaa aistivoimaisesti 2) tuntea 

ja ilmaista tunteita 3) tutkia ja käsitteellistää maailmaa 4) ilmaista ja lukea 

monikulttuurisia merkityksiä. (Räsänen, 2009, 58.) 
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Nykyisessä opetussuunnitelmassa painotetaan kokonaisvaltaista oppimista. 

Kokonaisvaltaisessa oppimisessa oppilas tulisi osallistaa oppimisprosessissa aina 

suunnittelusta valmiiseen lopputulokseen. Taito- ja taidekasvatuksen keskeinen arvo 

onkin toiminnan kokonaisuus ja jatkuvuus. Itse tekeminen ja oman kehon 

hahmottaminen sekä hallinta kasvattavat oppilaan itsetuntoa ja lisäävät turvallisuuden 

tunnetta. Taito- ja taideaineet ovat välineaineita, ja niiden avulla on mahdollisuus edistää 

kasvatuksen tavoitteiden saavuttamista. Lisäksi taito- ja taideaineet edistävät luovuutta, 

kriittisyyttä, pitkäjänteisyyttä, riskinottoa ja yhteistyötaitoja. (Räsänen, 2009, 50.) 

 

Räsäsen (2009, 50) mukaan parhaassa mahdollisessa tapauksessa taito- ja taideaineet 

auttavat arjen käytännöissä ja vaikuttavat erilaisiin elämäntaitoihin. Myös taito- ja 

taideaineet auttavat kehittämään käden taitoja, käsitteellinen ajattelu parantuu ja 

kulttuurinen tieto välittyy. Yhteiskunnallisesti tarkasteltuna tavoitteissa korostuu asioiden 

väliset suhteet, merkitykset ja syy–seuraus tapahtumaketjut.  

 

Taidekasvatus määritellään kasvatustieteen alaksi, joka tutkii taideopetusta, sen 

käytänteitä ja opetusfilosofiaa. Töyssyn, Vartiaisen ja Viitasen mukaan (2003) 

taidekasvatuksen vaikuttimet tulevat taidemaailmasta ja siitä filosofista, jota taidekenttä 

pitää arvossaan sillä hetkellä. Yhteiskunnasta tulevat arvot määrittävät taiteen olemusta 

ja sen, mikä on ”oikeaa taidetta” milloinkin.  

 

Eisner (2002, 24) toteaa, kuinka taidekasvatuksen päätehtävä on edistää lapsen kykyä 

kehittää ajatteluaan kokemuksien kautta. Eisnerin mukaan (2002, 11) taiteen avulla 

onkin mahdollista tarttua asioihin, jotka eivät ole konkreettisia. Näin ollen taiteen avulla 

voidaan auttaa näkemään sisäistä maailmaa, joka antaa ajatuksille ja ideoilla edes 

jonkinlaisen pysyvyyden. Taide myös auttaa meitä oppimaan maailmaa uudella tavalla. 

Eisner (2002, 10) pohtii, kuinka taiteellinen toiminta on kognitiivista toimintaa, joka auttaa 

ihmisen heräämään ympärillä olevaan maailmaan. Näin taide antaa uudenlaisen 

tietämisen tien. Eisner (2002, 15) kritisoi, kuinka taiteellista oppimista ei käsitellä 

kognitiivisena prosessina, vaikka siinä aktivoituu ja harjaantuu mielikuvitus, arviointi, 

havainto ja muut kyvyt.  

 

Varto (2001) toteaa, että taidekasvatuksen päämäärät ovat oppilaan kasvattaminen 

tulevaisuutta varten ja myös ymmärrys teoistaan, toiminnasta, moraalista ja ennen 

kaikkea vastuusta.  Taidekasvatus ei tähtää sosiaalisen statuksen pönkittämiseen tai 
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valmiin tiedon saavuttamiseen, vaan taidekasvatus pyrkii avaamaan itsessään olevia 

mahdollisuuksia ja ulottuvuuksia (Varto, 2001, 7.) 

 

Taiteesta on Varton (2001, 78) mukaan ”valistajaksi. Varton mukaan taide toimii 

näkyvimmin sinä aurinkona, joka paljastaa meille maailmaa. Taide valistaa meitä, ja 

tekee meidät paremmin orientoituneeksi omassa maailmassamme. Taiteen luoma 

valokeila siis auttaa ymmärtämään myös jotain aiemmin näkymätöntä.  

 

Nykypäivän nuoret harrastavat usein jotakin taidekulttuuria, esimerkiksi musiikin 

kuuntelua tai vaikkapa sarjakuvien lukemista. Silti yleinen mielipide nuorten 

keskuudessa on, että taideaineita ja -kasvatusta tulisi lisätä kouluissa. Taidekulttuurin 

opetusta tulisikin siis lisätä, jotta nuoria saataisiin mukaan ja taidekasvatus tavoittasi 

syrjäytymisvaarassa olevat lapset ja nuoret paremmin. (Myllyniemi, 2009, s. 48-49)    

 

Taitokasvatus sisältää peruskoulussa liikunnan, käsityöt – niin kovat kuin pehmeät 

materiaalit sekä kotitalouden. Kotitalouden oppiaine ei kuitenkaan esiinny alakoulussa 

yhtenäisenä oppiaineena kaikilla, vaan pääosin valinnaisena aineena. Erilaiset 

taitoaineet palvelevat erilaisia kasvatustavoitteita ja luovat erilaisia merkityksiä oppilaan 

arjessa. Esimerkiksi liikunnanopetuksen merkitystä voidaan tarkastella monesta eri 

näkökulmasta. Peruskouluikäiset lapset kasvavat nopeasti niin fyysisesti kuin 

henkisestikin, joten kehon hallinta ja liikunnan sisältämät vaikutukset ovat tärkeitä 

kasvavalle lapselle. Lapset usein vertailevat itseään fyysisesti ikätovereihin ja etenkin 

omaa kehokuvaa ja juuri niihin fyysisiin ominaisuuksiin. (Lintunen, 2007, 153.) 

 

Liikunta on hyvin aktiivinen ja toiminnallinen oppiaine, jonka avulla lapset pääsevät 

purkamaan energiaa, mikäli luokkahuoneessa istuminen ei luonnistu. Liikunnan avulla 

voidaankin harjoittaa erilaisia taitoja, esimerkiksi ryhmässä toimimista, itsensä ilmaisua 

ja luovuuden kehittämistä. Liikunta lisää myös henkistä hyvinvointia ja luo 

yhteenkuuluvuuden tunnetta. Liikunnassa on myös esteettiset näkökulmat. Esimerkiksi 

tanssi on visuaalista ja esteettistä toimintaa, jossa osa liikkeen mielekkyydestä on 

sidoksissa sen esteettisyyteen. Liikunta luetaankin tässä tutkimuksessa taito- ja 

taidekasvatukseen, koska sen avulla kehitetään samoja osa-alueita kuten 

taidekasvatuksessa. (Laakso, 2007, 22.) 

 

Liikunnan vaikutuksilla henkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin on kiistattomat positiiviset 

vaikutukset. Koululiikunta, eli liikuntapedagogiikka on toimintaa, jossa liikuntaa 

tarkastellaan kasvatuksen näkökulmasta. (Laakso, 2007, 16.) Liikuntapedagogiikalla on 
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kaksi tavoitetta, kasvattaa liikkumaan sekä kasvattaa liikunnan avulla. Liikunnalla 

itsessään on itseisarvoja, kuten mielihyvä, elämykset ja liikunnan riemu. Lisäksi 

tavoiteltavaa on sytyttää palo liikkumiseen, joka kestäisi läpi elämän. (Laakso, 2007, 

19-20.)  

Yhteenvetona voitaisiin todeta että, kaikille taito- ja taidekasvatuksen teoreettisille 

näkökulmille ja lähestymistavoille on yhteistä taito- ja taidekasvatuksen 

kokonaisvaltainen hyvinvointia ja monipuolista oppimista edistävä vaikutus, jolla on 

yhteys tulevaisuuden taitojen ja yleisten elämäntaitojen ja arvojen kehittymiseen.  
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3 Taito- ja taidekasvatuksen toteutusmuotoja ja 
kokeiluja 

 
Tässä luvussa esittelen ne kulttuuriset toiminta- ja oppimisympäristöt, joissa toimivien 

taito- ja taidepedagogien haastatteluista tutkimusaineisto on kerätty. Taito- ja 

taidepedagogit toimivat kolmessa erilaisessa kulttuurisen toiminnan kontekstissa. 

Icehearts edusti urheiluharrastamisen aluetta, Annantalo keskittyy koko kaupungin 

lasten kulttuurikasvatuksen edistämiseen ja Kulttuurimylly toimii erään helsinkiläisen 

lähiön kulttuurisena voimavarakeskuksena. Icehearts tekee lastensuojelutyötä 

joukkueurheilun kautta ja rohkaisee nuoria urheilun pariin. Kultuurimylly toimii 

alueellisena ja yhteisöllisenä voimavarana itähelsinkiläisessä lähiössä. Annantalo on 

koko Helsingin kaupungin lasten ja nuorten kulttuurikeskus, joka tekee yhteistyötä 

päiväkotien ja koulujen kanssa.  

 

3.1 Icehearts 
 
Tämän alaluvun keskeinen sisältö keskittyy Icehearts-toiminnan keskeisiin periaatteisiin 

ja toiminnan historiaan. Icehearts perustettiin Vantaalla 1996 sosiaaliseksi 

urheiluseuraksi, jonka tarkoituksena oli ennaltaehkäistä lasten ja nuorten syrjäytymistä 

joukkueurheilun avulla. Icehearts-toiminnan tavoitteet ja periaatteet ovat ennalta 

ehkäistä syrjäytymistä, kehittää lasten sosiaalisia taitoja ja luoda lapsen kasvua tukeva 

pitkäkestoinen turvallisen aikuisen läsnäolo läpi kriittisten nivelvaiheiden aina täysi-

ikäisyyteen asti. Toiminta alkaa koulupolun alkaessa. Oppilaista kootaan urheilujoukkue, 

johon valitaan kasvattaja. Kasvattaja on lasten tukena niin koulussa kuin vapaa-ajalla. 

Tavoitteena on toimia yhden ja saman kasvattajan alaisuudessa aina täysi-ikäisyyteen 

asti. Toiminnan kantavana ajatuksena on, ettei joukkueeseen jouduta, vaan päästään. 

(Icehearts, 2019.) 

 

Iceheartsin toiminta alkaa jo varhain, joten kyseessä on varhaisen puuttumisen malli, 

joka tarjoaa pitkäkestoisen ja ammatillisen tuen lapsille, joista ollaan erityisen huolissan. 

Toiminnan piiriin valitaan myös sellaisia lapsia, joilla ei ole erilaisista syistä 

mahdollisuuksia osallistua harrastustoimintaan. Iceheartsin mukaan tyypillisesti 

toiminnassa mukana olevat lapset ovat maahanmuuttajien, suurperheiden ja 

yksinhuoltajien lapsia. Useasti lapset tulevat perheistä, joilla resurssit 

harrastustoimintaan ovat rajalliset. (Icehearts, 2019.) 
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Icehearts kokoaa alueellisen joukkueen, kun lapset ovat noin kuusivuotiaita. Joukkueen 

kokoamisessa ovat mukana sosiaalitoimi, varhaiskasvatus ja koulut. Ajan saatossa 

joukkueeseen voi tulla lisää jäseniä, kuitenkin niin että joukkueen maksimikoko on noin 

20-25 jäsentä. (Icehearts, 2019.) Toiminnassa käytetään liikuntaa ja suositaan 

urheilulajeja. Sarjamenestyminen ei ole tavoitteena toimintamallissa. Lähtökohta on, että 

kaikki pelaavat ja osallistuvat. Urheilun tehtävä on ehkäistä ylipainoa ja parantaa lasten 

kuntoa niin psyykkisesti kuin fyysisesti sekä vahvistaa heidän sosiaalista elämäänsä. 

Tämän takia joukkuelajit ovat oiva keino mahdollistaa kumppanuuden ja kaverisuhteiden 

kasvamista urheilun parissa. Tämä mahdollistaa myös sosiaalisten suhteiden kasvua. 

(Icehearts, 2019) Tällä hetkellä joukkueita on yli kymmenessä kaupungissa ja 

toiminnassa yli 20 joukkuetta. Vantaa ja Tampere kaupunkeina ovat ottaneet Iceheartsin 

toiminnan mukaan omaan kaupunkistrategiaansa. (Icehearts, 2019.) 

 

Icehearts-toiminta on saanut myös yhteiskunnallista näkyvyyttä, tunnustusta ja palkintoja 

kuten vuoden maanpuolustusteko vuonna 2013, eurooppalaisen rikoksenehkäisy-

palkinnon (European Crime Prevention Award Most Innovative Project) vuonna 2011, 

Unicefin vuoden lapsen oikeuksien vaikuttajan -palkinto vuonna 2008 ja vuoden 

kulttuuriteko urheilussa -palkinnon vuonna 2009. (Icehearts, 2019.)  

 

3.1.1 Iceheartsista tehtyjä tutkimuksia  
 
Icehearts on 20-vuotta vanha organisaatio, joka perustettiin Vantaalla ehkäisemään 

syrjäytymistä joukkueurheilun avulla. Vaikka kyseessä on suhteellisen nuori organisaatio 

niin tutkimuksia Iceheartsin toiminnasta ja tuloksista on tehty jo runsaasti pro gradu- 

tasolla. Tässä alaluvussa esittelen kaksi pro gradu tutkielmaa ja yhden opinnäytetyön 

ammattikorkeakoulusta. Tutkimukset käsittelevät pääosin sosiaalista pääomaa, 

vertaisryhmiä, aikuisen tukea, yhteisöön kuulumista sekä syrjäytymisvaarassa olemista.  

 

Mikko Sarimaan pro gradu -tutkielma vuodelta 2017 pyrkii selvittämään, kuinka 

Icehearts-toiminnan avulla pystytään vahvistamaan lasten ja nuorten sosiaalista 

pääomaa sekä sosiaalisia suhteita. Tutkimus kartoittaa Icehearts-tyttötyötä ja sen 

yhteistoimintaa koulun kanssa. Tutkielmassa analysoitiin Icehearts-kasvattajan ja 

erityisluokanopettajan kirjoittamia blogitekstejä tyttöjoukkueen toiminnasta 

vantaalaisessa alakoulussa. Tulosten mukaan Icehearts-toiminta vahvistaa lasten 

sosiaalista alkupääomaa sekä sosiaalisia verkostoja erityisesti kasvattajilta saadun 

emotionaalisen tuen sekä tunteiden säätelyn kautta. Tuloksista käy myös ilmi, kuinka 

Icehearts- toiminta edistää sosiaalisten verkostojen syntymistä urheiluun liittyvien 
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vertaisryhmien avulla. Heikoista ja vaikeista oloista tulleita tytöt saivat tukea 

harrastamiseen ja liikkumiseen sekä edellytyksiä kulttuurien väliseen ymmärrykseen. 

(Sarimaa, 2017, 2.) 

 

Jonne Silonsaaren tekemä pro gradu–tutkielma Jyväskylän yliopistosta käsittelee 

puolestaan poikien sosiaalista pääomaa ja Iceheartsia erityisen tuen mallina tukena 

koulumaailmassa. Tutkimus on tehty 2016 ja aineisto on hankittu haastattelemalla 

Icehearts-toimintaan osallistuneita poikia. Tutkimus on jaettu poikavuosiin, pelleilyn 

aikakauteen sekä nuoren miehuuden ajanjaksoon. Sosiaaliset käytännöt ja prosessit 

sekä niiden avulla yhteisöön kuuluminen vaihteli sosiaalisen pääomaresurssien kautta. 

Joukkueurheilun ja vertaisverkon näkökulmista sosiaalinen pääoma sekä rakensi että 

heikensi yhteisöllisyyttä. Icehearts-kasvattaja mahdollisti poikien yhteenkuuluvuutta 

maskuliinisia malleja haastaen ja mukaillen. Läpänheitto on poikaporukassa keskeinen 

sosiaalisen kanssakäynnin muoto, joka mahdollistaa joukkoon kuulumisen ja 

yhteisöllisyyden rakentamisen. Sosiaalinen tuki saatiin tässä tutkimuksessa 

kasvattajalta, kun taas osallisuus ja yhteenkuuluvuus tuli joukkueesta sekä 

vertaisverkosta. (Silosaari, 2016.) 

 

Irina Tiitinen on tehnyt opinnäytetyön Icehearts joukkueen koonnista prosessikuvauksen 

Laurean ammattikorkeakouluun vuonna 2013. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää millä 

perusteilla lapset on valittu ja valitaan joukkueeseen. Tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys pohjautuu syrjäytymiseen ja miten syrjäytymistä voidaan ennaltaehkäistä jo 

alkumetreillä. Kyseessä on siis varhaisen puuttumisen malli. Aineisto kerättiin 

teemahaastattelemalla Icehearts-joukkueen kasvattajaa sekä muita kasvatusalan 

ammattilaisia kuten erityislastentarhanopettaja, lastentarhanopettaja sekä 

erityisopettaja. Tutkimus paneutuu haastattelujen pohjalta enemmänkin lasten elämän 

riskitekijöihin, syrjäytymisvaaraan sekä tuen järjestämiseen ammattilaisten 

näkökulmasta. Tutkimuksen tulokset esittivät, että ammattilaisten verkosto toimii 

valitessa lapsia Icehearts-toimintaan ja syrjäytymisriskien tunnistamisessa. (Tiitinen, 

2013, 3.) 

 
3.2 Kulttuurimylly / Maria Baric Company 
 
Kulttuurimylly on marraskuussa 2018 avattu teatteritila, kulttuurikeskus ja Itä-Helsingin 

uusi kohtaamispaikka. Kulttuurimyllyn toiminta on maksutonta. Ohjelmistossa heillä on 

nukke- ja varjoteatteria, musiikkia, tanssia sekä teatterin harvinaisempia muotoja kuten 

varjonukketeatteria ja black light - eli mustaa teatteria. Varjonukketeatterissa käytetään 
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leikekuvia, nukkeja tai muuta rekvisiitta, jonka avulla tehdään nukketeatteria. Tosin 

poikkeavasti tavalliseen nukketeatteriin, tämä tapahtuu heijastamalla hahmojen varjoja 

kankaalle, eikä näin oikeat hahmot näyttäydy katsojalle kuten tavallisesti. Black light -

teatteri tarkoittaa mustaa teatteria, jossa teatteria tehdään uv-valoilla mustan kankaan 

edessä. Tavoitteena luoda katsojalle illuusio näyttämölle käyttämällä erilaisia 

tehostettuja keinoja hohtavan teatterin avulla. Kulttuurimyllyssä pääsee myös itse 

tekemään taidetta erilaisissa yhteisötaideprojekteissa ja työpajoissa.  

 

Kulttuurimylly järjestää harrastusmahdollisuuksia sekä lapsiperheille, nuorille, aikuisille 

että eläkeläisille. Lapsille löytyy varjoteatteria, nukketeatteria sisältävää muskaria ja 

pimeässä hohtavaa tanssi-, sirkus-, kuvataide- ja liikuntatunteja. Nuorille ja aikuisille on 

tarjolla erilaisia black light - liikuntatunteja. Eläkeläiset saavat kehonhuoltoa yhteistyössä 

liikuntamyllyn kanssa. Kulttuurimyllyssä pitävät päämajaansa itähelsinkiläinen 

visuaalisen teatterin ammattiryhmä Maria Baric Company sekä sen taustalla vaikuttava 

Voimauttavan taiteen äärellä ry. (Kultuurimylly, 2019.) 

 

Maria Baric Company on itähelsinkiläinen palkittu visuaalisen teatterin 

ammattilaisryhmä. Yritys toimii monipuolisesti esittävän taiteen kentällä yhdistellen 

tuliteatteria, varjoteatteria ja nukketeatterin uusia muotoja, musiikkia sekä sirkusta. 

Voimaannuttavan taiteen äärellä ry on Maria Baric Companyn toimintaa ylläpitävä 

yleishyödyllinen taide- ja kulttuuriyhdistys, jonka tarkoituksena on edistää ihmisten 

hyvinvointia taiteen ja kulttuurin keinoin. (Kultuurimyllyn, 2019.) Company koostuu 

erilaisista taiteenalojen ammattilaisista kuten muusikoista, tanssijoista, sirkustaitelijoista 

sekä teatterintekijöistä. Taiteellisesti Company keskittyy erityisesti varjo-, tuli- ja 

nukketeatteriin sekä mustaan teatteriin ja näiden uusiin voimaannuttaviin muotoihin. 

(Maria Baric Company, 2019.) 

 

3.3 Annantalo  
 
Annantalo on lasten, nuorten ja perheiden taidekeskus Helsingissä. Annantalossa 

annetaan taideopetusta, pidetään näyttelyitä ja järjestetään esityksiä, tapahtumia ja 

työpajoja. Annantalo on tapahtumapaikka myös lastenkulttuuria edistäville seminaareille 

ja koulutuksille. Annantalon taideopetuksessa opiskellaan taiteen ilmaisukieltä ja 

tekniikoita ja ollaan vahvasti kiinni ympäröivässä kulttuurissa. Annantalon opettajat ovat 

ammattitaiteilijoita ja/tai taidepedagogeja. Vuosittain Annantalon opetukseen osallistuu 

n. 10 000 helsinkiläistä lasta ja nuorta. (Annantalo, 2019.) 
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Annantalossa järjestetään toimintaan itsenäisesti sekä yhteistyössä muiden tahojen 

kanssa. Periaatteena on luoda suotuisa ilmapiiri ja edellytykset lapsille ja nuorille taiteen 

ja kulttuurin kokemiseen, tekemiseen ja näkemiseen Helsingissä sekä tuoda lapsi ja 

nuori täysvaltaisiksi toimijoiksi kaupungin taide- ja kulttuurielämässä. Annantalon 

arvoihin kuuluvat: saavutettavuus, tasavertaisuus, lapsilähtöisyys, avoimuus ja taiteen 

läsnäolo. Annantalo kuuluu Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaan. 

(Annantalo, 2019.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 14 

4 Syrjäytyminen 
 
Tässä kappaleessa määrittelen laadullisen tapaustutkimukseni kannalta keskeistä 

termiä, syrjäytymistä. Syrjäytymistä on hankala määritellä käsitteenä. Arkikäsitys 

syrjäytymisestä sisältää monisyisiä tapoja olla syrjäytynyt. On myös vaikeaa määritellä 

mistä syrjäytyminen johtuu – syitä on yhtä monta kuin on syrjäytynyttä. Kyseinen termi 

pitää sisällään kaikenlaisia ihmisiä ja moninaisia syitä niin historian saatossa kuin 

lähiaikoina. Lämsän (2009) mukaan tiedeyhteisö onkin antanut kritiikkiä termiä kohtaan, 

koska sen katsotaan olevan niin laaja, että se peittää alleen kokonaisia ilmiöitä. Pyrin 

tässä kappaleessa avaamaan syrjäytymisen käsitettä sekä rajaamaan sitä oman 

tutkimukseni näkökulman mukaisesti.  

 

4.1 Syrjäytymisen historia 
 

Syrjäytyminen on englannin kielellä marginalization, joka tarkoittaa marginaaliin 

jäämistä, ulkona sisäpiiristä. Lämsä (2009) toteaakin, kuinka yhteiskunnallisessa 

keskustelussa syrjäytymisen käsite on noussut vasta viimevuosikymmeninä kaikkien 

huulille. Lämsä (2009) avaa syrjäytymisen käsitteen taustaa vielä enemmän ja sitä, 

kuinka termiä on käytetty 1920-luvun Chicagossa siirtolaisuuden aikaan, kun 

eurooppalaiset, juutalaiset ja toisen polven maahanmuuttajat jäivät kahden kulttuurin 

väliin, eli kulttuurin reunoille. Termi voidaankin sanoa syntyneen luokkaeroista ja 

kaupungistumisesta sekä niiden sisältämiin konflikteihin. Lisäksi Lämsä (2009) avaa 

kahta muuta termiä, kuten discrimination ja segregation, joiden selitykset ovat lähellä 

toisiaan. Syrjintä, erottelu, rotuerottelu – nämä käsitteet liittyvät vahvasti leimautumiseen 

ja sosiaaliseen stigmaan. Tätä kautta päästään sosiaaliseen leimautumiseen ja siihen 

kun tämä stigma alkaa vaikuttaa yksilön mahdollisuuksiin pärjätä yhteiskunnassa. Tästä 

syntyy syrjäytyminen, marginalization, reunoilla oleminen, kun sosiaalisen leiman takia 

et pääse enää yhteiskunnan keskiöön. (Lämsä, 2009, 24–25.)  

 

Eurooppalainen versio syrjäytymisestä on alun pitäen alkujaan Ranskasta 1960-luvulta, 

kun köyhiä alettiin kutsua termillä les exculus, joka suoraan suomennettuna tarkoittanee 

sulkea ulos tai olla päästämättä sisään. Lämsä (2009) toteaakin, kuinka 

eurooppalaisessa keskustelussa syrjäytyminen onkin nähty köyhyyttä laajempana 

ilmiöinä, kuten toimijuuteen ja sosiaalisen kanssakäymisen syrjäytymisenä eikä 

pelkästään taloudellisena ahdinkona. (Lämsä, 2009, 25.) 
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Suomeen käsite on rantautunut vasta 1970-luvulla työvoimapoliittisena käsitteenä 

ruotsalaistutkimuksista. Aiemmin suomenkielinen sana syrjäytymiselle oli 

vieraantuminen ja ulostyöntäminen. Käsite oli vahvasti kiinni työelämässä ja työelämästä 

vieraantumisessa sekä työttömyydessä. Kun termi vieraantuminen korjattiin 

syrjäytymisellä, se sai muutakin kaikua alleen kuin pelkän työelämästä vieraantumisen 

ja syrjäytymisen. (Lämsä, 2009, 26.) 

 

Syrjäytyminen käsitteenä on monisyinen, sana viittaa ajatukseen kokonaisuuden 

hajoamisesta, jakautumisesta tai irtoamisesta. Puhuttaessa irtoamisesta, hajoamisesta 

tai jakautumisesta puhumme silloin yhtenäisyydestä. Irtautumisesta yhteisöstä, tällöin 

olettamus on, että käsitteeseen sisältyy jonkinlainen yhteiskunnan yhtenäisyys, normien 

noudattaminen, joita ilman ei ole osa yhteisöä, jolloin jää yhtenäisyyden ulkopuolelle. 

(Helne, 2002, 2–3.) Syrjäytymistä usein kuvataan prosessina, jossa syrjäytyminen ikään 

kuin syvenee luoden noidankehän (Hämäläinen-Luukkanen 2004, 7). 

 

Nykypäivänä syrjäytyminen on jatkuva puheenaihe, etenkin nuorilla miehillä. Jatko-

opintoihin ei päästä, eikä työelämästä löydetä omaa paikkaa, kuvioihin tulevat päihteet 

ja kannustinloukut. Ilmiö on hyvin mielenkiintoinen ja toivottavasti lisätutkimusta saadaan 

ja pystytään ennaltaehkäisemään nuorten syrjäytymistä. 

 
4.1.1 Syrjäytymisvaaraa aiheuttavat tekijät 
 
Takala (1992, 38) esittelee syrjäytymisen 5-vaiheisena prosessina, joka jatkuvasti 

laajenee sekä pahenee. Prosessin vaiheet ovat: 

1) Nuorella on vaikeuksia koulussa, kotona tai muussa sosiaalisessa 

toimintaympäristössä.  

2) Kouluhaluttomuus näyttäytyy koulun keskeyttämisenä tai muuten 

alisuorittamisena.  

3) Nuori ei kelpaa työmarkkinoille ja ajautuu useissa tapauksissa työttömäksi ei 

omasta tahdostaan. 

4) Elämäntilanne johtaa syrjäytymiseen, jota kuvastaa töiden vieroksunta, 

rikollisuus, sosiaaliavustuksilla toimeentulo, päihteet, eristäytyminen sekä 

muutan vain marginaaliin joutuminen.  

5) Yksilön tilanne eskaloituu laitostumiseen tai täydelliseen eristäytymiseen.  

 

Useissa tutkimuksissa näyttäytyvät samat nimittäjät nuorten syrjäytymistä koskien. 

Syrjäytyminen ja yhteiskunnan ulkopuolelle joutuminen tapahtuu usein juuri 

nuoruudessa ja kriittisissä nivelvaiheissa, etenkin toisen asteen koulutukseen siirtyessä. 
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Esimerkiksi rikollisuudella ja toisen asteen puuttumisella on havaittu selkeä yhteys. 

(Aaltonen, M. 2011/1) On myös todettu kuinka riski syrjäytyä miehillä on suurempi kuin 

naisilla ja syrjäytyminen nähdäänkin usein juuri nuorten miesten ongelmana (Myrskylä, 

P. 2012, 2-3).  

 

Rikoksentorjuntaneuvoston onkin painottanut nuorten miesten syrjäytymistä, jonka 

mukaan juuri väkivaltarikokset ovat painottuneet nuorille miehellä. Myös tämä viiteryhmä 

on rikosalttiimpi verrattaessa naisiin tai vanhempiin ikäluokkiin. 

(Rikoksentorjuntaneuvosto. 2012.) Sisäasiain ministeriön sisäisen turvallisuuden 

ohjelma painottaakin ylisukupolvista syrjäytymistä eli ongelmien periytymisen estämistä. 

Tällä tarkoitetaan, että elinkeinot ja opitut elämäntavat siirtyvät sukupolvelta toisille ja 

tässä tapauksessa lapsille. Lisäksi syrjäytyneiden lasten ja nuorten vanhemmilla on 

heikommat kyvyt ja mahdollisuudet auttaa lapsiaan, eivätkä he välttämättä tunnista 

syrjäytymisestä aiheutuvia ongelmia. (Sisäasiainministeriö, 2008:6.)  

 

4.1.2 Syrjäytymisen problematiikka 
 
Syrjäytyminen on käsitteenä jo negatiivisesti latautunut ja henkilö, joka on syrjäytynyt, 

koetaan hyvinkin ressukkana ja päihdeherkkänä nykykeskustelussa. Voidaankin siis 

sanoa, että henkilö, joka on syrjäytynyt, on epäonnistunut yhteiskunnan silmissä ja elää 

vaikeassa elämäntilanteessa. Syrjäytymiseen liittyy muitakin näkökulmia ja sitä voidaan 

tarkastella yksilön, yhteiskunnan ja sosiaalisten yhteisöjen näkökulmasta. Kuitenkin 

syrjäytyminen koetaan lähtökohtaisesti negatiivisena ilmiönä. (Järvinen & Jahnukainen, 

2001, 127.) 

 

Keskustelussa sosiaalisen yhteenkuuluvuuden hajoamisessa olettamus normaaliudesta 

on yhtenäisyys, jolloin sitä olisi mahdollista lujittaa ja luoda uudelleen. Helneen (2002) 

mukaan palauttaakseen yhtenäisyydestä irtautuneet yhtenäisyyden piiriin olisi tärkeää 

kyetä vähintäänkin nimeämään ja paikantamaan kyseinen syrjäytyneiden hajanainen 

joukko. Silloin olisi teoreettisesti mahdollista tunnistaa kyseinen joukko, jolloin olisi 

mahdollista ihmisten integroiminen takaisin yhteiskuntaan. (Helne, 2002.) 

 

Helne avaa myös kysymyksen siitä, mistä emme puhu, kun puhumme syrjäytymisestä? 

Tällöin vastaus on sama kuin edelliseenkin kysymykseen: puhe rajaa yhteisöllisyyden ja 

yhteiskunnan pois keskustelusta. Olennainen kysymys lienee, ”Millainen on yhteiskunta, 

jossa syrjäytyminen on noussut keskeiseksi keskustelun aiheeksi?” (Helne, 2002, 2-3.) 
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Sanana syrjäytyminen merkitsee kirjaimellisesti reunoille, eli marginaaliin joutumista. 

Tässä tapauksessa jokin kentän keskellä sysää joukkoa reunoille. Tällöin kentän keskus 

jää pimentoon puhuttaessa marginaaleista. Jos kentällä jokin sysää ihmisiä reunoille, 

voidaan päätellä, että olisi olemassa myös syrjäyttäjiä, jotka luovat epätasa-arvoa 

toimijuuden kentälle. Sanaa syrjäyttäminen ei ole otettu kirjaimellisesti eikä sanan 

vaatimalla vakavuudella. Lisäksi Helne (2002) kirjoittaa myös, kuinka syrjäytyminen 

kuvataan tilana, paikkana, jolloin liike kentän keskiöstä on saavuttanut pysähdyksen. 

Kyseinen paikka tuntuu olevan ennalta määrätty eikä vain sosiaalisten suhteiden 

tuottama positio.  (Helne, 2002, 7.) 
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5 Minäpystyvyysuskomuksen käsitteestä 
 
 
Tässä kappaleessa avaan minäpystyvyysuskomus käsitettä ja sen yhteyttä laadulliseen 

tapaustutkimukseeni. Vaikka tutkimukseni ei suoranaisesti liity minäpystyvyyteen, koen 

että se on tässä konktekstissa tärkeää mainita. Seuraavassa kappaleessa määritellään 

minäpystyvyysuskomuksen käsitettä ja sen kehittymiseen liittyviä lainalaisuuksia.  

 

Albert Bandura (1986, 18) esitti teoreettisen mallin liittyen yksilön toimintaan, ajatteluun 

ja motivaatioon. Malli on yksi osa sosiokognitiivista teoriaa ja sen keskeinen ajatusmalli 

pohjautuu vastavuoroiseen determinismiin. Tämän ajatusmallin mukaan ihmisen 

toiminta on alisteinen yksilön käyttäytymiselle, persoonallisuudelle sekä ympäristön 

vaikutukselle. (Bandura, 1997, 6.) Kyseisestä teoriasta nostan omaa tutkimustani 

koskevan käsitteen self-efficacy, joka voidaan tätä tutkielmaa varten käsitteeksi 

minäpystyvyysuskomus. Minäpystyvyysuskomus määrittelee motivaatiota ja sillä 

voidaan viitata ihmisen uskomuksiin omista kyvyistä suoriutua tilanteista ja tehtävistä 

oman toimintansa avulla. (Bandura 1997, 3.) Pajaresin (1997) mukaan 

minäpystyvyysuskomus ohjaa ihmisen menestystä ja hyvinvointia muiden 

sosiokognitiivisten tekijöiden avulla (Pajares, 1997, 1). 

 
Minäpystyvyysuskomuksen perimmäinen kysymys onkin, pystynkö itse suoriutumaan 

annetuista tehtävistä tässä tilanteessa? Minäpystyvyysuskomus on hyvinkin lähellä 

käsitettä minäkäsitys (self-concept), joka on laajempi käsite. Minäpystyvyysuskomus 

onkin paljon tarkempaa ja tilannesidonnaisempaa osaamisen arviointia kuin 

minäkäsitysuskomus. Esimerkkinä minäkäsitys on että, ”olen hyvä jalkapallossa” ja 

minäpystyvyysuskomus tarkentuu siihen että ”hallitsen sisäsyrjäsyötön”. 

Minäpystyvyysuskomus viittaakin huomattavasti tarkempiin tehtäviin ja toimintoihin. 

(Linnenbrink & Pintrich 2003, 120–121.) 

 

Banduran (1997) mukaan käsitykseen oma minäpystyvyysuskomus vaikuttaa yksilön 

toimintaan. Yksilön omat uskomukset kyvyistä vaikuttavat tavoitteiden asettamiseen, 

sinnikkyyteen ja vaikeustasoltaan vaikeampien tehtävien valitsemiseen. Usko omiin 

kykyihin vaikuttaa myös siihen, että yksilö uskaltaa käyttää monimutkaisempia 

ajatteluprosesseja päätöksentekoa vaativissa tilanteissa. Yksilön onnistuminen vaatii 

muutakin kuin uskoa omiin kykyihin. Onnistuminen vaatii tasapainoa tietojen, taitojen ja 

uskomusten välille. (Bandura 1997, 3, 37, 39, 116.) 
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Kyseiset ajatukset minäpystyvyysuskomuksesta näkyvät suhteellisen konkreettisesti 

koulumaailmassa. Oppilaat, jotka luottavat omiin kykyihinsä opinnoissa ja sosiaalisissa 

taidoissa menestyvät paremmin niin koulussa kuin sosiaalisessa elämässä verrattuna 

alhaisen minäpystyvyysuskomuksen omaaviin oppilaisiin. Minäpystyvyysuskomus 

vaikuttaa niin koulussa kuin elämässäkin siihen, mitä tehtäviä lapset ja nuoret itselleen 

valitsevat ja kuinka he niistä suoriutuvat. (Bandura 1997, 214-215.) 

 

5.1 Minäpystyvyysuskomuksen kehittyminen 
 

Banduran (1994, 77.) mukaan minäpystyvyysuskomus ei oleteta kehittyvän tietyssä 

järjestyksessä, vaan minäpystyvyysuskomus kehittyy yksilöllisesti läpi elämän. Lapsen 

minäpystyvyysuskomuksen kokemuksiin vaikuttaa hänen oma toimintansa ja lähipiiristä 

saatu palaute. Sosiaalisen elinympäristön laajetessa vertaisryhmä tarjoaa tärkeää tietoa 

omista kyvyistä, pystyvyydestä ja puutteista. Lapset ottavat mallia omaan toimintaansa 

ja ajatteluunsa, niin kokeneimmilta ja kyvykkäimmiltä vertaisryhmänsä lapsilta. Myös 

käänteinen vaikutus on mahdollinen. Lapset voivat pitää itseään sosiaalisesti 

kömpelöinä ja kyvyttöminä, jonka johdosta he vetäytyvät ja voivat joutua syrjityiksi. 

(Bandura 1994, 77-78.)  

 

Koulu on elintärkeä osa lapsen minäpystyvyysuskomuksen kehittymistä. Koulussa 

lasten tietoja sekä ajattelutaitoja testataan, arvioidaan ja vertaillaan sosiaalisesti. Kun 

lapselle kehittyvät kognitiiviset taidot ja hän hallitsee ne, hän alkaa myös kehittää omaa 

älyllistä kyvykkyyttään. Tähän vaikuttavat myös vertaisryhmän matkiminen, itsensä 

vertaaminen muihin ja opettajan näkemys heidän onnistumisista sekä 

epäonnistumisista. Lasten ja nuorten usko omiin kykyihin alkaa selventyä heille 

koulutaipaleen edetessä. Uskomukset suoriutua koulusta ja sen vaatimuksista 

vaikuttavat lasten ja nuorten tavoitteisiin, kiinnostukseen koulua kohtaan sekä myös 

heidän koulusaavutuksiinsa. (Bandura 1994, 78–79.) 
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6 Aiempia tutkimustuloksia ja taidekasvatusprojekteja 
 
 
Kandidaatin tutkielmassani (2018) tein kirjallisuuskatsauksen taidekasvatusta 

tarkasteleviin tutkimuksiin. Näissä tutkimuksissa taidekasvatus nähtiin syrjäytymistä 

ehkäisevänä toimintana. Tässä kappaleessa esittelen aiempia tutkimuksia ja yhdistän 

laadullisen tapaustutkimukseni viitekehyksen näihin aiempiin tutkimuksiin.  

 

Ahokkaan ja Vihannon (2013) mukaan taidetyöpaja vaikutti selvästi lasten ja nuorten 

henkiseen kasvuun sekä yhteisöllisyyden rakentamisessa. Ahokkaan ja Vihannon 

tutkimuksessa tutkijat olivat itse läsnä tutkimuksessa, joten tämän saattoi vaikuttaa 

taidetyöpajan toteutukseen. Tutkijat myös nostavat kysymykseksi sen, kuinka mitata 

jotain niin abstraktia asiaa kuin yhteishenki, ilman määrällistä mittaria. (Ahokas & 

Vihanto, 2013.) 

 

Haltsonen (2014) on tutkinut EasySportin palloilukerhoja syrjäytymisen ehkäisijänä. 

EasySportin toiminta on matalan kynnyksen liikuntaa, joka on ilmaista ja johon on helppo 

tulla. Kerhot ovat Helsingin kaupungin järjestämiä ja Haltsosen tutkimuksen mukaan 

suuri joukko osallistujista on maahanmuuttajataustaisia poikia. Toiminta ehkäisee 

syrjäytymistä ja antaa mahdollisuuden harrastaa ilmaiseksi koulun jälkeen koulujen 

tiloissa. Tutkimuksen mukaan kerhot tukevat lasten sosiaalista kehitystä ja 

kaverisuhteita. Tutkimustulosten perusteella kerhot koettiin mielekkäinä ja erilaisena 

kuin liikunnanopetuksen ja seuratoiminnan, koska lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus 

vaikuttaa toimintaan ja toiminta koettiin vapaaksi. (Haltsonen, 2014.) 

 

Korpelan (2010) mukaan isot ja konkreettiset työt, joista jää jälki vielä lasten ja nuorten 

omaan paikkaan, tässä tapauksessa kouluun, jopa heidän lähdettyään sieltä ajatus jäljen 

jättämisestä toi mielihyvää. Nuoret kokivat negatiivisena työpajan jo valmiiksi valitun 

sisällön, eivätkä näin nuoret päässeet itse vaikuttamaan työpajan sisältöön. Korpelan 

(2010) tutkimuksessa pieni otanta tyttöjä herättää kysymyksen tutkimuksen 

luotettavuudesta, mutta konkreettinen suuri työ nousi myös muissa tutkimuksissa esiin 

positiivisena merkkinä taidetyöpajoista. (Korpela, 2010.) 

 

Ruokosen (2018) tutkimuksessa taas nousivat esiin minäpystyvyysuskomuksen 

kehittyminen, taidemuodot myös kehittivät yhteistyötaitoja, sekä sosiaalista 

vuorovaikutusta. Huomion arvoista on myös, kuinka yhteistyötaitojen kehittyminen voi 

mahdollistaa paremman koulumenestyksen. Tutkimuksessa nousi myös esiin, kuinka 
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taideprojektin tai työpajan järjestävän tahon henkilökunnan asenne merkitsi paljolti 

siihen, kuinka nuoret ottivat taidetyöpajan vastaan. Voidaankin sanoa, että 

henkilökunnan asenne siirtyi myös nuoriin. Ruokosen (2018) mukaan nuoret myös 

osallistuivat taidenäyttelyihin sekä erilaisiin performansseihin. (Ruokonen, 2018.) 

 

Savolainen on kuvannut valokuvaprojektin Maailman ihanin tyttö (2008) joka on tehty 

yhteistyössä lastenkotilasten kanssa. Projektissa kuvattiin kymmentä lasta melkein 

kymmenen vuoden ajan, Savolainen myös työskenteli lastenkodissa projektin alkaessa. 

Projektissa oli kyse voimaantumisesta, näkyväksi tulemisesta ja itsensä ehjänä 

näkemisenä omakuvien avulla. Savolainen halusi luoda lastenkodin arkeen jotain aivan 

muuta ja hän sai idean kuvata tyttöjä ja näyttää heille sen hyvän ja kauniin, jonka hän 

heissä näki. Elämän tuuliajoilla olleet nuoret saivat luottamusta itseensä ja muihin 

ympärillä oleviin ihmisiin. Tämä ei kuitenkaan poista lapsuuden traumoja ja kokemuksia, 

mutta projektissa kuvatut kuvat voivat luoda lohdullisia kokemuksia, jotka kantavat 

pitkälle läpi elämän. Tämän kautta nuoret saavat itselleen merkityksellisiä kokemuksia 

nuoruudesta. Kyseessä on voimaannuttava valokuvaus, joka luo uskoa siihen, että 

ihminen on hyvä ja arvokas kaikissa tilanteessa. (Savolainen 2008, 167–168.) 

 

Torvikosken (2018) tutkimuksessa nuoret kokivat rap-työpajan merkityksen 

mielenterveyden kannalta erittäin positiiviseksi toiminnaksi. Myös ystäväpiirin 

laajeneminen oman spesifin taidemuodon kannalta oli merkityksellinen asia. Torvikoski 

on itse myös rap-artisti, jonka omat vinkit ja paneutuminen aiheeseen koettiin 

mielekkäänä, kun nuoret saivat asiantuntijamielipiteen sekä ammattilaisen vinkkejä 

oman taidemuotonsa toteuttamiseen. Negatiivisena nuoret taas kokivat suorituspaineet, 

sekä tiukan aikataulun, jonka puitteissa toimia. Suorituspaineet sekä aikataulut ovat 

nousseet myös esille muissa kirjallisuuskatsauksen tutkimuksissa. Torvikosken (2018) 

tutkimuksen pieni otanta, vain viisi nuorta, osallistui taidetyöpajaan. Tämä saattaa 

vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Tosin myös niin spesifi taidetyömuoto saattaa 

olla osasyynä pieneen otantaan. Torvikosken (2018) tutkimus myös sisältää 

haastatteluita, jotka antavat kuitenkin yleisesti positiivisen kuvan koko rap-työpajasta. 

(Torvikoski, 2018.) 

 

Vimilän (2016) tutkimus mukailee Ruokosen (2018) linjaa. Tutkimus käsittelee 

kymppiluokkalaisten taidetyöpajoja, joissa taidemuotoina oli kuvataiteet sekä 

draamatyötavat. Tuloksissa pidettiin tärkeinä oppilaiden kuuntelemista sekä sosiaalisen 

kompetenssin nousua. Tutkimuksessa käy myös ilmi, kuinka ohjaajien asenteet 

vaikuttavat nuoriin, myös opettajan motivaatio sekä avoin mieli tutkimusta kohtaa on 



 

 22 

avainasiassa taidetyöpajan toteutumisessa. Vimilän (2016) mukaan tutkimuksessa 

taiteiden koettu merkitys oli myös positiivinen asia, eikä pelkästään varsinainen 

lopputuotos. (Vimilä, 2016.) 

 

Vuorelan (2013) tutkimuksessa taidetyöpaja toteutettiin sijaishuoltoyksikössä 8 nuoren 

kanssa. Tutkimuksessa kävi ilmi, kuinka aluksi nuoret olivat varautuneita, mutta pääsivät 

kuitenkin kiinni taidetyöpajan tekemiseen. Taidemuotoina oli kuvataidetta ja käsitöitä, 

nämä sisälsivät piirtämistä, rautalangan muotoilua kipsityön muottina sekä lopuksi tehtiin 

seinämaalaus yhdessä sijaishuoltoyksikön muiden nuorten kanssa. Vuorelan (2013) 

mukaan nuoret olivat hyvin epävarmoja omista töistään sekä pelkäsivät tulevansa 

naurunalaisiksi muiden silmissä. Epävarmuus muuttui kuitenkin työpajan aikana 

onnistumisen kokemuksiksi sekä rohkeudeksi tehdä omaa taidetta ilman muiden 

mielipiteitä. (Vuorela, 2013.) 

 

Åstrandin pro gradussa (2007) tutkitaan harrastustoiminnan mahdollisuuksia ehkäistä 

lasten ja nuorten syrjäytymistä etenkin Iceheartsin ja Suvelan sirkuksen kautta. Tutkimus 

esittää kuinka harrastustoiminta voi ehkäistä syrjäytymistä luomalla sosiaalisia suhteita 

ja tukiverkkoja. Tutkimus esittää Iceheartsin vaikutuksen niin laajana että se ulottuu, jopa 

harrastustoiminnan ulkopuolelle lapsen ja nuoren elämässä. (Åstrand 2007, 140–143.) 

 

Harvialan koulukodissa toteutettiin syksyllä 2009 hanke nimeltä Räpätessä roiskuu. 

Hankkeeseen saatiin mukaan osallistumaan Karri ”Paleface” Miettinen ja Seppo 

”Steen1” Lampela. Hanke oli kestoltaan noin vuoden mittainen. Känkkänen ja Rainio 

(2010) kiinnostuivat seuraamaan projektia. Tutkijat tarkastelivat itseilmaisua, 

osallisuutta, nähdyksi ja kuulluksi tulemista. Kyseinen projekti tarjosi nuorille 

mahdollisuuden jäsennellä ajatuksiaan sanoitusten kautta ja sen avulla voitiin tarjota 

tilaisuus nähdä erilaisia rooleja elämässä. Samalla tunteiden käsittely ja niiden kanssa 

toimeen tuleminen antoi mahdollisuuden tuntea halua muutokseen. Tämä mahdollisti 

oivalluksen siitä, kuinka elämänmuutos on mahdollinen muiden ihmisten tuella. 

(Känkänen & Rainio 2010, 14–15.) 
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7 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 
 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää nuorten taito- ja taidekasvatusta toteuttavien 

ammattilaisten (taitelijat, ohjaajat, valmentajat ja muut) käsityksiä taiteen ja taitoaineiden 

merkityksistä ja mahdollisuuksista nuorten kasvussa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä, 

sekä mihin nämä käsitykset perustuvat.  

 

Tutkimuksessa pyrin selvittämään, millaisia kokemuksia taito- ja taidekasvatuksen 

ammattilaisilla on syrjäytymistä ehkäisevässä työssä. Lisäksi tutkin, millaisia taito- ja 

taideprojekteja on toteutettu ja sitä, kuinka taito- ja taidekasvatuksen ammattilaiset 

valitsevat nuorten syrjäytymistä ehkäiseviä projekteja. Haluan myös selvittää, millaisia 

tavoitteita projekteihin on asetettu ja kuinka nuoret saadaan osallisiksi näihin 

projekteihin. Lopuksi vielä pyrin selvittämään, onko kyseisistä taito- ja taideprojekteista 

tehty tutkimusta ja millaista palautetta nuorilta on saatu, sekä yhteiskunnan muilta 

toimijoilta.  

 

Rajaan tutkimukseni kolmeen erilaiseen toimijaan taito- ja taidekasvattajien kentällä. 

Valitsin tutkimukseeni Iceheartsin, joka keskittyy nimenomaan lastensuojelutyöhön 

joukkueurheilun kautta. Toiseksi toimijaksi valikoitui Annantalo, joka toteuttaa erilaisia 

taideprojekteja ympäri Helsinkiä. Annantalolla on pitkät perinteen taidekasvattamona ja 

lisäksi kokemusta nuorten kanssa työskentelemisestä. Kolmanneksi toimijaksi valitsin 

Kulttuurimyllyn, jonka tiloissa toimiva Maria Baric Company tekee ilmaisia taideprojekteja 

itähelsinkiläisessä lähiössä omalla vakuuttavalla otteellaan.  

 

Tutkimuskysymykseni ovat:  

 

1. Millaisia käsityksiä taito- ja taidekasvattajilla on syrjäytymisen ehkäisemisestä? 

2. Millaisia mahdollisuuksia taito- ja taidekasvattajat näkevät omalla työllään 

syrjäytymisen ehkäisemissä? 
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8 Tutkimuksen toteutus 
 

 

Tutkimus on laadullinen tapaustutkimus. Aineisto kerätään teemahaastattelemalla neljää 

taito- ja taideaineiden opetuksen ja ohjauksen parissa toimivaa ammattilaista. 

Haastatteluaineisto litteroidaan ja analysoidaan laadullisella teoriaohjaavalla 

sisällönanalyysilla. 

 

8.1 Tutkimusmenetelmä, laadullinen tapaustutkimus 
 
Tutkimus on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus. Karkeimmillaan kvalitatiivinen 

tutkimus mielletään aineiston ja analyysin kuvaukseksi (Eskola & Suoranta, 1998, 13). 

Laadullisella tutkimuksella voidaan tarkoittaa yksinkertaistetusti aineiston analyysiä, joka 

mielletään tekstiksi. Aineisto voi myöskin olla haastatteluja, havaintoja, 

päiväkirjamerkintöjä tai mitä tahansa kirjallista tai kuvallista aineistoa. Aineisto voi olla 

tutkijan itse hankkimaa tai valmiiksi saatua. (Eskola & Suoranta, 1998, 15.)  

 

Kuitenkin laadullisessa tutkimuksessa keskeinen tulokulma on todellisen elämän 

kuvaaminen. On kuitenkin muistettava, että todellisuus on aina subjektiivista ja 

päällekkäistä, joten todellisen elämän kuvaamisen tulokulmia on yhtä monta kuin 

tutkittavia. Laadullisessa tutkimuksessa kuitenkin pyritään kuvaamaan näitä kaikkia 

tulokulmia mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 1997, 

157.) 

 

Tapaustutkimuksella tarkoitetaan sellaista tutkimusta, jossa voidaan valita yksittäinen 

tilanne tai joukko tapauksia. Tutkimuksen kohteena ovat yksilöt, ryhmät tai yhteisöt. 

Yksittäistapauksia tutkitaan osana ympäristöä. Tavoitteena on saada yksityiskohtaista, 

intensiivistä tietoa. Aineistoa kerätään tässä tutkimuksessa havainnoimalla, 

haastattelemalla tai dokumentteja tutkien. Tyypillisesti tapaustutkimuksella pyritään 

kuvaamaan ilmiöitä. (Hirsijärvi ym. 1997, 130.) 

 

Eskola & Suoranta (1998) määrittelevät tapaustutkimuksen empiiriseksi tutkimukseksi, 

joka nykyajassa tapahtuvia ilmiöitä niiden omassa ympäristössä. Usein tutkimus 

kohdistuu vain yhteen tapaukseen, mutta ei ole poikkeuksellista tutkia montaa tapausta 

yhtä aikaa. Tutkimuksen kohde voidaan valita monella eri tavalla, tapaus voi olla ilmiölle 

tyypillinen ja edustava. Toisaalta se voi olla myös rajatapaus ja poikkeuksellinen sekä 
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samalla ainutkertainen. He myös toteavat, että tapaus voi olla poikkeuksellisen 

paljastava sekä opettava tapaus.  

 

Tärkeää on myös muistaa, ettei tapaustutkimuksessa ole tarkoituksena yleistää 

tutkimustuloksia kuten vaikka tilastollisessa tutkimuksessa. Tutkimusta ja sen aineistoa 

tulisikin siis käsitellä kokonaisuutena ja yksittäisenä tapauksena. Yleistettävyys tehdään 

aina tulkinnoista eikä pelkästä aineistosta. (Eskola & Suoranta, 1998, 65–66.)  

 

8.2 Aineiston hankinta 
 
Laadullisen tutkimuksen aineisto on pelkistetyimmillään tekstiä. Tämä teksti ja aineisto 

voi olla kerätty tutkijan puolesta tai voi olla olemassa jo valmiiksi. Esimerkkejä tutkijan 

hankkimasta aineistosta voi olla haastattelut ja havainnoinnit. Valmiina olevasta 

aineistosta esimerkkejä ovat päiväkirjat, omaelämäkerrat ja kirjeet. Aineistoksi myös 

luetaan tutkijasta riippumaton kirjallinen, kuvallinen tai äänellinen aineisto. On 

mahdollista myös käyttää aineistona niin yleisönosastokirjoituksia, elokuvia kuin 

mainoksia. Aineisto voi olla olemassa ilman tutkimusta ja tutkijaa, mutta silti voidaan 

ajatella, että aineisto on aina tuotettu vastaanottajalle. Laadullisessa tutkimuksessa 

aineiston keruun saatossa saattaa tutkia joutua muokkaamaan tutkimusongelmaa ja -

kysymyksiä. (Eskola & Suoranta, 1998, 15–16.) 

 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan Suomessa tehtävistä tutkimuksista, yleisin keino 

hankkia aineistoa on haastattelu. Yksinkertaistetusti haastattelun tavoite on selvittää 

mitä tutkimuskohteella on mielessä. Haastattelu on siis tilanne, jossa tutkija/haastattelija 

esittää kysymyksiä toiselle henkilölle, yleensä tutkittava/haastateltava. Haastattelu on 

keskustelua, jota tutkija johdattaa ja se tapahtuu hänen aloitteestaan. Haastattelu on 

molemminpuolista vuorovaikutusta, tämä on osa normaalia elämää, joten on 

muistettava, että fyysiset, sosiaaliset ja kommunikaatioon liittyvät seikat vaikuttavat 

haastattelutilanteeseen. Tällaiselle vuorovaikutustilanteelle on tyypillistä, että se on 

ennalta suunniteltua, haastattelijasta tulevaa ja ohjattua, haastattelija joutuu pitämään 

haastattelua yllä, tilanteeseen osallistuvat henkilöt tietävät roolinsa ja vastaaja luottaa 

haastattelijan käsittelevän haastattelua luottamuksellisesti. (Eskola & Suoranta, 1998, 

86.) 

 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan edellä mainittujen kriteerien pohjalta voidaan 

haastattelututkimus jakaa neljään erilaiseen haastattelutyyppiin. Nämä ovat strukturoitu 

haastattelu, puolistrukturoitu haastattelu, teemahaastattelu sekä avoin haastattelu. 
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Strukturoitu haastattelu, eli toiselta nimeltään lomakehaastattelu, kysymysten muotoilu, 

asettelu ja järjestys on kaikille haastateltaville sama. Tämän taustalla on ajatus siitä, että 

merkitys pysyy kaikille samana ja kyselylomake täytetään ohjatusti. Toisena on 

puolistrukturoitu haastattelu, jossa kysymykset ovat kaikille samat, mutta haastateltavat 

vastaavat kysymyksiin omin sanoin. Teemahaastattelussa aihepiirit ja teema-alueet ovat 

ennalta määriteltyjä. Tämä eroaa kahdesta edellisestä siten, että menetelmästä puuttuu 

kysymysten tarkka muoto ja järjestys. Ennalta määrätyt teemat käydään läpi 

haastateltavan kanssa, mutta järjestys ja laajuus on haastattelukohtaista. Avoimessa 

haastattelussa tilanne on lähestulkoon tavallista keskustelua. Haastattelija ja 

haastateltava käyvät aiheet ja teemat läpi, kaikkien haastateltavien kanssa ei käydä 

kaikkia teemoja läpi, jos tilanne ei sitä vaadi. (Eskola & Suoranta, 1998, 87.) 

 

Hirsjärven ym. (1997) mukaan haastattelu aineistoa kerätessä on ainutlaatuinen 

tiedonkeruumenetelmä, koska siinä ollaan suorassa kielellisessä vuorovaikutuksessa 

tutkittavan kanssa. Vuorovaikutuksesta on etuja sekä haittoja, eduiksi he painottavat 

etenkin joustavuuden ainestoa kerätessä. Lisäksi täytyy muistaa, että 

haastattelutilanteessa voidaan mukailla vastaajaa ja antaa hänelle avoin mahdollisuus 

kertoa asiasta, ilman ennakko-olettamuksia. (Hirsjärvi ym. 1997.) 

 

Haastattelu valitaan aineistonkeruumenetelmäksi usein seuraavista syistä. Esimerkiksi 

tutkija haluaa korostaa, että tutkittava on subjekti, joka luo merkityksiä omalla aktiivisella 

puheellaan ja on tilanteessa mahdollisimman vapautunut ja totuudenmukainen. On myös 

mahdollista, että tutkija haluaa vastauksen tuntemattomaan kysymykseen, ilman että 

tietää vielä mitä etsii eli toisin sanoen tutkija ei tiedä mitä etsii. Mahdollisesti tutkija haluaa 

myös sijoittaa subjektin aktiivisen puheen suurempaan kontekstiin ja laajempaa 

skaalaan, tässä piilee vaara, että tutkittava sijoittaa puheensa vielä suurempaan 

kokonaisuuteen mitä tutkija itse edes osaa odottaa. Vastaukset ovat luonnollisesti 

monitahoisia ja -syisiä. Tutkijan on mahdollista tehdä täsmentäviä kysymyksiä jo 

olemassa olevien vastausten perusteella, tutkija voi myös haluta kuulla perusteluja jo 

olemassa olevista vastauksista. Tutkija voi valita teemahaastattelun aineiston 

keruumenetelmäksi, jos tutkii herkkiä, arkoja tai kaiken kaikkiaan vaan vaikeita aiheita. 

(Hirsjärvi ym. 1997, 201–202.) 

 

Omassa tutkimuksessani käytän puolistrukturoitua teemahaastattelua, tein kaikille 

yhteisen haastattelurungon (Liite 1), johon haastateltavat vastasivat omin sanoin. 

Haastattelut sain sovittua puhelimitse ja sähköpostilla. Teemahaastattelut tehtiin vuoden 

2019 alkupuolella. Litterointi tehtiin seuraavalla viikolla haastatteluista, joten aineisto 
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käsiteltiin hyvin nopealla aikataululla. Aineistoa litteroitiin yhteensä 26 sivua.  Iceheartsin 

toimijan kanssa oli haastavaa saada yhteinen aika sovittua, kun hän on päivittäin lasten 

kanssa aktiivisesti tekemisissä. Annantalon ja Maria Baric Companyn kanssa 

sähköpostilla sovitut haastattelut oli helppo toteuttaa ja yhteistyö sujui mallikkaasti. 

Haastattelin heitä pääosin heidän omilla työpaikoillaan, eli omassa ympäristössä. 

Iceheartsin kasvattajaa haastattelin eräässä pohjois-Helsinkiläisessä koulussa, jossa 

sattui olemaan hänen joukkueeseensa kuuluvia lapsia. Annantalon haastattelut tein 

Annantalolla, taidekasvattajille tutussa ympäristössä ja sain myös käsityksen arjessa 

tapahtuvasta toiminnasta.  Maria Baric Companyn edustavan taidekasvattajan kanssa 

sain haastattelun sovittua Kulttuurimyllyyn, jossa ruohonjuurityö tapahtuu.  Sain 

haastattelut tehtyä ja nauhoitettua kaikkien haastateltavien kanssa. Haastattelut olivat 

pituudeltaan noin 25-45 minuuttia. Haastatteluiden jälkeen litteroin haastattelut. 

Haastattelin neljää eri taito- ja taideaineita toteuttavaa ammattilaista. Koen, että otanta 

on riittävä, koska sain vahvan läpileikkauksen ja näkemyksen aihepiiristä ja siitä millaisia 

syrjäytymistä ehkäiseviä taito- ja taideaineiden projekteja ja ohjelmia alansa 

ammattilaiset käyttävät päivittäisessä työssään ehkäistä syrjäytymistä.  

 

 
8.3 Aineiston analysointi 
 

Kerätyn aineiston analyysi, tulkinta ja johtopäätösten teko ovat tutkimuksen keskeisin 

asia. Analyysivaiheessa tutkijalle selviää, millaisia vastauksia hänelle avautuu 

tutkimusongelmastaan. On myös mahdollista, että tutkimuskysymyksiä joudutaan 

muokkaamaan analyysivaiheen edetessä. (Hirsjärvi ym. 1997, 216–217.) 

 

KvaliMOTV:in mukaan sisällönanalyysissä aineistoa tutkitaan eritellen, yhtäläisyyksiä ja 

eroja etsien ja tiivistän. Sisällönanalyysi on tekstianalyysiä, jossa tutkimuksen kohteena 

on tekstimuotoisia tai sellaiseksi muutettuja aineistoja. Sisällönanalyysin avulla pyritään 

muodostamaan tiivistetty kuvaus ilmiöstä, joka linkittyy suurempaan kokonaisuuteen ja 

kontekstiin sekä koskee aiheen muita tutkimustuloksia. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 105.) 

 

Sisällönanalyysi on yksi perusanalyysimenetelmä, joka on käyttökelpoinen kaikissa 

laadullisissa tutkimuksissa. Sisällönanalyysia voi siis pitää myös ns. teoreettisena 

raamina, jonka voi liittää erilaisiin analyysikokonaisuuksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 

91.) 
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Sisällönanalyysia voidaan käyttää kirjoitettujen, kuultujen ja nähtyjen sisältöjen 

teoreettisena viitekehyksenä. Täten voi sanoa, että useimmat laadullisten tutkimukseen 

analyysimenetelmät perustuvat sisällönanalyysiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 91.) 

 

Aineistoa analysoidessa on kyse aineiston käsittelystä, jonka Tuomi & Sarajärvi (2009, 

92.) käsittelevät seuraavasti. Tutkija päättää kiinnostavat asiat, perehtyy ja tutkii 

aineistoa ja valitsee kiinnostustansa tukevat asiat. Tämän jälkeen tutkija rajaa pois 

tutkimukseen kuulumattomat seikat. käy aineisto läpi ja kokoa kiinnostavat asiat 

yhteen. Koottuaan kiinnostavat asiat, tutkija luokittelee, teemoittelee ja tyypittelee 

aineiston. Lopuksi tutkija kokoaa kaiken yhteen ja kirjoittaa tutkimustulokset sekä 

yhteenvedon tutkimuksesta. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 92.) 

  

Teorialähtöisessä sisällönanalyysissa aineiston analysointi sidotaan johonkin 

ennalta päätettyyn runkoon, esimerkiksi teorioihin tai käsitejärjestelmiin, kun taas 

aineistolähtöinen sisällönanalyysi lähtee analyysissa vapaammin aineistosta käsin ja 

muodostaa sen pohjalle teorian. Näiden kahden analyysimuodon väliin asettuu 

teoriasidonnainen sisällönanalyysi, jossa aineiston analyysia sidotaan useampiin 

tutkimuksen taustalla esiintyviin teorioihin, käsitteisiin tai aiempiin tutkimuksiin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009.) Teoriasidonnainen sisällönanalyysi ei kahlitse analyysin 

tekijää niin paljon kuin teorialähtöinen, mutta tarjoaa myös teorian tuen analyysivaiheen 

tulosten tarkasteluun (Eskola & Vastamäki 2001). Aineiston analyysissa sovellan 

teoriasidonnaista laadullista analyysia ja pyrin liittämään analyysista saadut tulokset 

teoreettisessa viitekehyksessä esitettyihin taustateorioihin ja tutkimuksiin. 
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9 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 

Tässä luvussa analysoin tutkimukseni tuloksia teemoitellen ja lisäksi tarkastelen tuloksia 

tutkimuskysymyksieni kautta. Aloitan taito- ja taidenaineiden ammattilaisten käsityksistä 

ja kokemuksista ja heidän vastauksistaan syrjäytymistä koskien. Tämän jälkeen 

tarkastelen ja analysoin heidän kokemiaan mahdollisuuksia taito- ja taidekasvatuksen 

avulla syrjäytymisen ehkäisevässä työssä. Olen koonnut haastateltavista taustatietoja 

Taulukkoon 5, joka löytyy tutkielmani Liitteet- osiosta. 

 

Teemoittelen keräämäni teemahaastatteluaineiston kolmeen osaan, jonka kautta puran 

saatuja tuloksia. Teemat ovat 1) taito- ja taidelähtöiset menetelmät, 2) omat käsitykset 

syrjäytymisen ehkäisemistä ja 3) omat kokemukset syrjäytymisen ehkäisemisestä.  

 

9.1 Ammattilaisten käyttämät taito- ja taidelähtöiset menetelmät 
 

Ensimmäiseksi teemaksi nousee, millaisia taito- ja taidelähtöisiä menetelmiä taito- ja 

taidekasvattaja ovat käyttäneet omassa työssään. Olen kerännyt tiivistetysti kunkin 

haastateltavan vastauksen ja kirjoittanut sen auki yleisimpiin taito- ja taideaineiden 

osalta. Taulukossa 1 esittelen haastateltavien käyttämiä taito- ja taidelähtöisiä 

menetelmiä. Sen jälkeen avaan haastateltavien käsityksiä omasta ohjaamisestaan.  

 

Taulukko 1. Haastateltavan käyttämät taito- ja taidelähtöiset menetelmät 
 
Haastateltava, N Haastateltavan käyttämät taito- ja taidelähtöiset menetelmät 

N1 Liikuntaa hyvin pitkälti, palloiluun keskittynyt. Jalkapalloa sekä salibandya. 

Askartelua, käden taitoja sekä kuvataidetta. Lisäksi myös kehonhallintaa. 

Majojen rakennus tullut viime aikoina yleiseksi harrastukseksi. 

N2 Visuaalisia taiteita, esittäviä taiteita ja kokeilevaa mediataidetta. Erilaista 

taidekerhotoimintaa kouluympäristössä, niin ala- kuin yläkoulussa. 

Organisaatiota ei sido mikään opetussuunnitelma, joten kaikkea 

mahdollista toteuttaa tilojen puitteissa.  

N3 Visuaalista ja liikkeeseen perustuvaa taidetta. Sanallistettuja tarinoita, 

nukketeatteria, varjonukketeatteria, tuliteatteria, varjoteatteria sekä black 

light -teatteria. 

N4 Kulttuurikursseja, taideneuvolaa, KENT-hanketta ja näyttelyiden 

tuottamista. Myös draamaan pohjautuvia harjoitteita ja tehtäviä.  
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N1 kertoo käyttävänsä hyvin paljolti liikuntaa avuksi omassa kasvatustyössään, hän on 

saanut myös ulkopuolelta apua kuvataiteen opetuksessa. Käsityöt kuuluvat repertuaariin 

ja ennen kaikkea majojen rakennus toimii loistavasti omassa opetustyössä käden 

taitojen harjoitteena.  

 

N2 toteaa, kuinka heidän taito- ja taideopetus on monipuolista, sitomatonta ja koko 

skaalalta lapsista – nuoriin. Kyseisessä tapauksessa ainoat rajoitteet taideopetuksella 

antaa tilojen puute, mikä luo omalta osaltaan haasteita taito- ja taidekasvatuksen 

opettamiseen. 

 

N3 kertoo omasta työstään mielenkiintoisesti, kyseinen taito- ja taidekasvattaja käyttää 

omassa työssään hyvin erilaisia taidemenetelmiä lasten ja nuorten kanssa. Pääpainotus 

näkyy teatterissa ja draaman käytössä menetelmissä.  

 

N4 haastateltavalla oli laaja kokemuspohja sekä laaja-ammattitaito, muita haastateltavia 

väheksymättä. Hän oli ollut aktiivisena toimijana monessa hankkeessa ja 

taidetyöpajassa. Kyseiset hankkeet ja työpajat missä hän oli toiminut, olivat olleet 

suoraan kytköksissä syrjäytyneisiin nuoriin. Haastateltavan mainitsema KENT-hanke on 

saanut nimensä kulttuurisen erityisnuorityöstä. Kyseisen hankkeen tavoitteena on taide- 

ja kulttuuritoiminnan kehittäminen ja vakiinnuttaminen erityisnuorityöhön. Kyseisessä 

hankkeessa taiteen ammattilaiset kohtaavat erityisnuoria taiteen avulla sekä parissa.  

 

Yllä olevista esimerkeistä nousee hyvin laaja skaala erilaisia taito- ja taidemenetelmiä, 

joita ammattilaiset ovat käyttäneet omassa työssään. Kyseisillä menetelmillä on yritetty 

saada lapsille ja nuorille taito- ja taideaineiden sisältämää valistusta ammattilaisten 

käyttämässä työssä. Vaikka otanta on rajallinen, koen että olen saanut hyvän 

läpileikkauksen pääpiirteissään taito- ja taidenaineiden menetelmien käytöstä ja 

monipuolisuudesta ammattilaisten käyttäminä.  

 

Takalan (1992) viisiportaisen syrjäytymisen prosessimallin osalta näillä toimijoilla on 

mahdollisuuksia tarttua nuorten syrjäytymisen kahteen ensimmäiseen askeleeseen. 

Takalan (1992) asteikosta syrjäytyneiden nuorten tavoittaminen esimerkiksi 

laitosympäristöissä ei ole näiden toimijoiden keskiössä. (Takala 1992, 38.) Taito- ja 

taideaineiden ammattilaiset pyrkivät siis pääosin varhaiseen puuttumiseen ja 
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merkityksellisten kokemusten luomiseen ennen syrjäytymisen pahenemista kohti 

rikollisuutta ja laitostumista. 

 

9.2 Haastateltavien käsitykset syrjäytymisen ehkäisemisestä 
 
Tässä alaluvussa ja teemassa käsittelen teemahaastattelujen perusteella nousseita 

taito- ja taidenaineiden ammattilaisten käsityksiä syrjäytymisen ehkäisemisestä. Olen 

yrittänyt koota läpileikkaavasti ja tiivistetysti haastateltavien näkemyksiä Taulukossa 2. 

Teemahaastattelun pohjalta on usein vaikeaa tehdä selkeää eroa haastateltavien 

näkemyksistä, mutta teemoittelun avulla olen nostanut esiin haastateltavien käsityksiä. 

Perustelen tulkintojani suorilla suorilla lainauksilla aineistostani.  

 

Taulukko 2. Haastateltavien käsitykset syrjäytymisen ehkäisemisestä 
 
Haastateltava, N Haastateltavien käsitykset syrjäytymisen ehkäisemisestä 

 

N1 Tärkeä asia ja suuri mahdollisuus. Haastateltavan kasvatettavilla 

vahvuudet löytyvät muualta kuin akateemisesta tekemisestä. Kuten 

liikunnasta ja käsillä tekemisestä. Pyrkimys vahvistaa 

minäpystyvyysuskomusta ja itsetuntoa asioilla, jotka koetaan mielekkäiksi.  

N2 Taidelähtöisillä menetelmillä pystytään vahvistamaan nuorten ymmärrystä 

itsestä ja minäpystyvyysuskomusta ihan tutkimusten mukaan. 

Taidelähtöisillä menetelmillä mahdollisuus saada sosiaalinen elementti 

mukaan ja auttaa nuoria tapaamaan uusia ihmisiä. Mahdollisuus rakentaa 

identiteettiä ja minäpystyvyysuskomusta. 

N3 Haastavan elämäntilanteen tai taustan omaavalle lapselle ja nuorelle on 

taiteella mahdollisuus avata portti itse tekemiseen ja saada yhteys myös 

omaan itseensä. Tekeminen erilaista verrattuna arkeen, toiminnasta voi 

saada iloa, lohtua, voimaa ja löytää omia vahvuuksia. Usko itseensä ja 

omaan tekemiseen, usko unelmiin ja hienovaraisesti voi mennä tunteiden 

tasolle purkamaan suojakuoria. Mahdollisuuksia rohkaista nuoria ja antaa 

heille mahdollisuus uskoa unelmiin ja lähteä tavoittelemaan niitä. 

Alitajuntaan mahdollisuus luoda kytköksiä ja polkuja ulos omasta lokerosta.  

N4 Ei ollenkaan ongelmaton kenttä vaan pitää suhtautua kriittisesti asiaan, 

eikä voi mennä pelastamaan syrjäytyneitä nuoria taiteen avulla. Pitää 

muistaa mitä nuori tarvitsee eniten, eikä antaa taidetyöpajaa laastarina 

haavoihin. Laatukriteerit oltava kunnossa, ei voida vaan lyödä rahaa 

projektiin ja lähteä viihdyttämään syrjäytyneitä nuoria. 
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Ensimmäinen haastateltava (N1) tuo hyvin esille käsityksiään syrjäytymisen 

ehkäisemisestä omalla työllään. Hänen käsityksensä perustuvat vahvaan ”mutuun”, 

kuten käy ilmi teemahaastattelusta. Kuitenkaan se ei vähennä yhtään sitä tosiasiaa, että 

hän on päivittäin tekemisissä näiden syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten 

kanssa. N1 tiedostaa hänen kanssa tekemisissä olevien lasten ja nuorten vahvuudet ja 

tätä kautta hän yrittää vahvistaa heidän minäpystyvyysuskomusta. Seuraavassa 

suorassa aineistolainauksessa N1 pohtii omia mahdollisuuksiaan 

minäpystyvyysuskomuksen vahvistumisessa. 

 
” ..et mistä hitsistä mä pystyn löytämään niille semmosia juttuja mitkä vahvistaa 
niiden itsetuntoa ja sitä mist ne saa onnistumisen elämyksiä?” (N1) 

 

Toinen haastateltava (N2) omaa käsityksen etenkin vahvan tieteellisen pohjan kautta ja 

siitä kuinka taidelähtöiset menetelmät vahvistavat nuorten ymmärrystä omasta itsestä ja 

minäpystyvyysuskomus kasvaa onnistumisen kokemuksien kautta. Käsitykset myös 

syrjäytymisen ehkäisyyn sisältävät myös sosiaalisen elementin, jonka N2 tuo omassa 

teemahaastattelussaan esiin. Muut haastateltavat eivät sosiaalisen kanssakäymisen 

aspektia nostaneet esiin yhtä voimakkaasti kuin N2. Kuitenkin kaikki olennainen ja 

käsitys syrjäytymisen ehkäisemiseen nousee tässäkin minäpystyvyysuskomuksen 

kautta ja saatujen onnistumisen kokemuksien avulla. Tieteellisen kompetenssin sekä 

uskon taidekasvatuksen eheyttävään voimaan N2 tuo esiin myös seuraavassa 

sitaatissa.  

 
”Puhutaan semmosesta termistä, kun minäpystyvyysuskomus - johon katsotaan 
taidekasvatuksella olevan ehdottoman suuri vaikutus.” (N2) 

 

Haastateltavien käsitykset tukivat aiempia teoreettisessa viitekehyksessä esitettyjä 

tutkimustuloksia ja Banduran (1994) teoriaa minäpystyvyysuskomuksen kehittymiseen 

liittyen, eli sitä, että minäpystyvyysuskomuksen kehittymiseen vaikuttaa lapsen ja nuoren 

lähipiiristä ja sosiaalisesta ympäristöstä saatu palaute. Vertaisryhmät ja sosiaalinen 

elinympäristä, kuten taito- ja taideharrastukset voivat joko vahvistaa tai heikentää nuoren 

käsitystä omista kyvyistään, pystyvyydestään ja puutteistaan. Turvallisella ryhmällä ja 

kannustamisella on tärkeä merkitys kasvavalle, sillä lapsia ja nuoria ohjaava aikuinen on 

selkeä roolimalli sekä yksilölle että vertaisryhmän kyvykkäämmille lapsille tai nuorille. 

 

Kolmas haastateltava (N3) tuo omassa käsityksessään esiin erilaisen puolen kuin muut 

toimijat. Käsitys omaa hyvin tunteikkaan puolen, jonka avulla on mahdollisuus päästä 
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itseensä kiinni ja kokea jotain uutta. Käsityksessä käy myös ilmi, kuinka itse tekeminen 

niin taiteessa kuin taitoaineissa, voi helposti saada ajatukset muualle ja luoda pakoreitin 

hetkeksi ulos omasta maailmasta. Mielenkiintoista on myös huomata kuinka unelmat 

eivät ole jokaisen lapselle ja nuorelle itsestäänselvyys, vaan niihin täytyy myös osata 

rohkaista heitä. Käsityksessä mahdollistaa pakokeinoja arjesta, tuoda tunteita esiin ja 

käsiteltäviksi sekä luoda unelmia on valtavasti piilotettua potentiaalia syrjäytymisen 

ehkäisemiseksi. 

Haastateltavien vastaukset heijastavat Räsäsen (2009) esille tuomaa taito- ja 

taideaineiden kokonaisvaltaista vaikutusta yksilöön eli mahdollisuutta kokea maailmaa 

aistivoimaisesti, tuntea ja ilmaista tunteita, tutkia ja käsitteellistää maailmaa sekä ilmaista 

ja lukea taiteiden monikulttuurisia merkityksiä. 

 

Neljännen haastateltavan (N4) käsityksen mukaan taito- ja taideaineiden 

ehkäisemisestä syrjäytymistä vastaan ei ole ollenkaan ongelmaton kenttä. Hän tiedostaa 

tilanteen ongelmallisuuden ja suhtautuu kriittisesti taidetyöpajoilla tuotettuun viihteeseen 

erilaisten projektien toimesta. Haastateltavan käsityksiä voisi kiteyttää käskyyn: 

Puuhastelu pois ja laadukasta taideopetusta tilalle! Täytyy aina muistaa mitä syrjäytynyt 

tai syrjäytymisvaarassa oleva nuori tarvitsee eniten, eikä lähteä pelastamaan maailmaa 

taidetyöpajojen parantavalla voimalla.  

 

”Et tavallaan itseasiassa syrjäytyneitten nuorten kohdalla ni se on jopa vähän 
arroganttia lähteä taiteen avulla heitä yhteiskuntakelpoisiksi auttamaan.” (N4) 

 

Haastateltavien käsitykset syrjäytymisen ehkäisemisestä poikkeavat osittain toisistaan. 

Vaikka toimijoilla voisi olla samoja pääperiaatteita, on mahdollista löytää haastateltavien 

näkemyksistä kolme erilaista teemaa.  

 

1) Nuorten mahdollisuuksiin ja unelmiin nojautuvat käsitykset (N1, N3) 

2)  Tieteelliseen ajatteluun nojautuva käsitys (N2) 

3)  Problematiikan ja ongelmattomuuden esiintuova käsitys (N4) 

 

Näiden kolmen näkemystyypin tai teeman rajapinnoilla on paljon yhteneväisyyksiä eikä 

kenenkään haastateltavan näkemys edustanut selvästi vain yhtä teemaa. Kuten jo edellä 

mainitsin, on tärkeää tuoda laadullisen tutkimuksen monitulkintaisuus esille 

tutkimusprosessissa. Tutkijan tehtävänä on tehdä teemoittelun kautta ilmiöön selkeyttä, 

ja olen valinnut edellä mainitut kolme käsitystä aineistoni teemoittelun pohjalta. 
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Kolmen haastateltavan käsitykset taito- ja taideaineiden opettamisen merkityksestä 

syrjäytymisen ehkäisemisessä olivat jaetavissa kolmeen luokkaan. Näiden kolmen 

luokan pohjalta jatkan haastateltavien kokemuksien analysointia ja teemoittelua.  

 

9.3 Haastateltavien kokemukset syrjäytymisen ehkäisemisestä 
 

Seuraavassa alaluvussa analysoin taito- ja taideaineiden ammattilaisten kokemuksia 

ruohonjuuritason työstä kentällä. Olen valinnut yksittäisiä kokemuksia ja tapauksia, joita 

nousi esiin teemahaastattelussa. Tilanteet eivät välttämättä ole suoraan kytköksissä 

syrjäytymiseen ehkäisyyn, vaan ovat todellisen elämän tilanteita, joissa taito- ja 

taidekasvatuksen ammattilaiset ovat omassa ammatissaan luoneet mahdollisuuksia 

lapsille ja nuorille. Taulukossa 3 esittelen haastateltavien kokemuksia syrjäytymisen 

ehkäisyssä. Avaan tämän jälkeen haastateltavien kokemuksia, sekä perustelen 

näkemyksiäni suorilla aineistolainauksilla sekä kytken nämä kokemukset kolmeen 

aiemmin löytämääni teemaan 1) Nuorten mahdollisuuksiin ja unelmiin nojautuvat 

käsitykset, 2) Tieteelliseen ajatteluun nojautuva käsitys sekä 3) Problematiikan ja 

ongelmattomuuden esiintuova käsitys. 

 

Taulukko 3. Haastateltavien kokemukset syrjäytymisen ehkäisemisestä 

 
Haastateltava, N Haastateltavien kokemukset syrjäytymisen ehkäisemisestä 

 

N1 Haastateltavan kasvatettavalla ollut vaikeaa joukkueurheilussa, joten 

hänen kanssa harjoiteltu kehon hallintaa esimerkiksi tanssin kautta. 

Kasvatettavan koko fyysinen olemus ollut erilainen, kun saanut toteuttaa 

itseään ja kokenut olevansa hyvä jossain. 

N2 Syrjäytyneitä nuoria saatu hankkeista työkokeiluun ja kiinni yhteiskuntaan. 

Kokemukset nuorista, kun ovat päässeet omasta kuorestaan ulos ja 

kiinnittyneet osaksi työyhteisöä. Nuoret myös itse pyytäneet 

työpajatoimintaa järjestettäväksi, kun taidetoimintaa ei välttämättä 

saatavilla joka paikassa. 

 

N3 Haastavan koululuokan kanssa tehty black light - teatteri. Riitaisan 

ryhmädynamiikan omaava luokka kehittyi alkutilanteesta yhteisymmärrystä 

omaavaksi ryhmäksi. Inspiroiva tekeminen ja omien pelkojen voittaminen 

loi onnistumisen kokemuksen ja elämyksen. Mahdollisuus itsetunnon 

kasvamiseen sekä osaamiseen ja minäpystyvyysuskomuksen tunteeseen 

loi koko luokalle yhteenkuuluvuuden tunteen. Mielenkiintoisena havaintona 
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vielä, että kukaan ei ollut näkyvissä vaan esineet loivat teatteria ja 

jokaisesta nuoresta lavalla kuoriutui ”taikuri hohtavalla esineellä.” Aplodien 

kokeminen ja lavalla oleminen kuitenkin piilossa katseilta oli varmasti 

mieleenpainuva kokemus.  

N4 Pääosin ryhmien kanssa projekteja ja ryhmässä useasti 10 henkeä. Ei voi 

ajatella, että pystyisi jokaista auttamaan henkilökohtaisesti. Kuitenkin 

paljon positiivia onnistumisen kokemuksia myös tuotettu. Mieleen jäävin 

kokemus nuoresta, jolla oli ollut sarjakuvablogi, joka tuhoutunut aikojen 

saatossa. Onnistumisen ja rohkaisun kautta tämä nuori piirsi sen uudelleen 

kaikkien nähtäväksi.  

 

 
 

N1 kertoi haastattelussa, että hänen kanssa toimiva nuori ei selviydy tai kykene 

osallistumaan joukkueurheiluun, jonka kautta tässä organisaatiossa pääosin yritetään 

kasvattaa. Tilanne vaati muita toimia, jonka avulla saatiin mahdollisuus kokeilla 

kehonhallintaa ja sitä kautta tanssia. Kotona ei katsottu tätä ehdotusta järin mielekkääksi, 

mutta pitkän pohdinnan ja keskustelun jälkeen kehonhallintaa kokeiltiin tanssin keinoin 

myös kodin avustuksella. Haastateltava kertoi lopuksi, että kun nuori saatiin kokeilemaan 

kehon hallintaa ja tanssia, hänen koko fyysinen preesens oli harjoituksen jälkeen aivan 

erilainen.  

 

”Tää tanssi on hyvä esimerkki et kundin kans tehtiin sopimus et neljä kertaa mä 
vien ja haen ja katotaan paikka. Sit sen jälkeen vasta päätetään et jatketaanko, 
mut sovittiin et neljä kertaa” (N1) 
 

Yllä olevassa sitaatissa käy ilmi se konkreettinen työ, jota taito- ja taideaineiden 

ammattilainen tekee päivittäisessä työssään lasten ja nuorten hyväksi. Ammattilaiset 

yrittävät mahdollistaa heikoista tai haastavista elämäntilanteista tuleville lapsille sekä 

nuorille positiivisia kokemuksia perusarjessa. Haastateltavan kertomuksessa on 

löydettävissä uskoa nuoren haaveisiin, nuoren mahdollisuuksiin uskomista sekä uusien 

näkökulmien ottamista. Haastateltava toisintaa siis puheessaan teemaa 1) Nuorten 

mahdollisuuksiin ja unelmiin nojautuvat käsitykset. 

 

N2 kertoi omassa haastattelussaan, kuinka heidän organisaatioonsa on tullut nuoria 

työharjoitteluun sekä kokeiluun, sen jälkeen, kun he ovat järjestäneet taidetyöpajoja sekä 

kursseja haastavissa elämäntilanteissa oleville nuorille. Haastateltava on saanut 

positiivisia kokemuksia myös, kun saadaan nuoria kiinnittymään työyhteisöön sekä 

yhteiskuntaan, projektien jälkeen. Haastattelussa kävi myös ilmi, kuinka nuoret itse olivat 
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toivoneet lisää taidetyöpajoja sekä taideprojekteja toteuttavaksi paikallisten 

nuorisotalojen ja nuorisoasemien yhteyteen. Haastateltavan kokemus kertoo 

konkreettisesta ruohonjuurityöstä, jossa nuoria on onnistuttu integroimaan yhteiskuntaan 

niin – taiteen kuin työn puolesta. Haastattelujen kautta kuultuna on ilahduttavaa kuulla, 

että tarve taidetyöpajoille ja erilaisille projekteille tulee nuorten yhteisöstä sisältä. Sisältä 

tuleva tarve kertoo työn merkittävyydestä ja siitä, että kyseiselle mahdollisuuksia 

avaavalle taidetoiminnalla on tarvetta. Haastateltavan puhe nuorten mahdollisuuksista 

on sosialisoitumista ja ammatillista kompetenssia rakentavaa. Haastateltava nostaa 

esiin yhteiskunnallisia teemoja ja kertoo laajasta ammatillisesta yhteistyöstä erilaisten 

toimijoiden välillä. Haastateltavan puheesta on löydettävissä 2) Tieteelliseen ajatteluun 

nojaava käsitys.  

 

N3 kertoi teemahaastattelussa oman kokemuksensa haastavien nuorten kanssa 

työskentelystä. Haastava ja riitaisa koululuokka lähti ensimmäistä kertaa yhdessä 

tekemään black light – teatteria, joka tapahtuu esineiden ja hahmojen avulla ja apuna 

käytetään ultraviolettivaloa. Taito- ja taideaineiden ammattilaisten avustuksella projektiin 

alkoi tulla järkeä ja black light – teatteri saatiin käyntiin ja esitys menestyksekkäästi vietyä 

läpi. Haastateltava (N3) kertoi että black light – teatteriin päädyttiin, siksi että riitaisat ja 

epävarmat nuoret joko uskaltaneet olla näkyvissä ja toisesta syystä heidän kulttuurinsa 

ei katsonut teatteria soveliaaksi. Asia ratkaistiin siis ultraviolettivalolla ja ilmassa leijuvilla 

esineillä. Epävarma lapsi tai nuori on lavalla, mutta silti katseilta piilossa. Esineesi hohtaa 

pimeässä ja pienen hetken saat olla taikuri lavalla, koet ryhmän mukana onnistumisen 

kokemuksen ja yleisön suosionosoitukset.  

 
”se oli aika häkellyttävää ja suuri se ero siitä alkutilanteesta sinne loppuun et 
miten selkeesti niistä tuli ryhmä ja niiden omasta tekemisestä oma juttu” (N3) 

 

 

Kyseisen haastateltavan (N3) kokemuksen mukaan, yhteiset projektit, joissa taito- ja 

taideaineiden ammattilaiset ovat lasten mukana luomassa jotain yhteistä ja saavat lapset 

ryhmäytymään. Riitaisia ryhmä oppii toisiltaan sosiaalisia taitoja ja keinoja, yhdessä 

toiminen, myös näytti vaikuttavan myös tunnetaitojen opetteluun. Yhteinen päämäärä – 

yhtenäinen ryhmä. Haastateltavan puheesta on löydettävissä uskoa nuorten 

tekemiseen, uskoa inspiraatioon ja elämyksellisyyteen sekä taito- ja taideaineiden 

eheyttävään voimaan. Haastateltava edustaa siis 1) Nuorten mahdollisuuksiin ja 

unelmiin nojautuvaa käsitystä. Samankaltaisia positiivisia yhteyksiä taideprojektien 
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myönteisistä vaikutuksista nuorten minäpystyvyysuskomukseen ja koulumenestykseen 

on saatu myös aiemmissa tutkimuksissa (esim. Ruokonen, 2018). 

 
N4 on tehnyt projekteja ja työpajoja laajalti kaikenlaisten lasten ja nuorten kanssa. 

Haastateltavan kriittinen pohdinta teemahaastattelussa tuli ilmi kysyessä onnistumisen 

kokemuksista. Onnistuminen kenelle – nuorelle vai taidetoiminnan vetäjälle? N4 totesi 

haastattelussa kuitenkin, että on onnistumisen kokemuksia ja hienoja hetkiä projektien 

varsilta, jolloin konkreettinen tekeminen on luonut merkityksellisiä hetkiä.  

 
Todella paljon semmoisia hienoja hetkiä, jolloin tajuaa et joku tässä mitä oon 
tuonut tähän tehtäväksi tai mitä oon valinnut niinkun nyt käsitellään ja tää 
koskettaa jotain sen nuoren päässä ja elämässä oikeesti.” (N4) 

 

Kuitenkaan kaikkia ei voi aina miellyttää ja luoda kaikille kaikkea. Taito- ja 

taideammattilaisena sekä kasvattajana täytyy pystyä tunnistamaan työpajoissa oikeat 

merkit ja omattava tietty herkkyys.  

 

”Mut on myös paljon semmosia tilanteita et missä ajattelee et tässä mennään 
niinkun todella sivupoluille ja tää ei missään tapauksessa oo mitä toi nuori tarvii.” 
(N4) 

 

Haastateltavalla on kokemuksia myös taidetyöpajoista, joissa mukana usein jopa 

kymmenen nuorta. Haastateltava kertoo, että omassa työssään hän tiedostaa, ettei 

millään kykene luomaan jokaisen kanssa merkityksellistä suhdetta ja auttamaan häntä 

henkilökohtaisesti.  

 
”Et mäki teen pääasiassa ryhmien kanssa töitä, missä on keskimäärin semmonen 
kymmenen nuorta, joilla kaikilla on ihan valtava kirjo erilaisia haasteita, ongelmia 
ja pettymyksiä elämässä. Et ei voi ajatella sillai et mä pystyisin potentiaalisesti 
koko ryhmää jotenkin koskettamaan tai antamaan niille niinkun hyvän 
kokemuksen tai taiteen avulla toivoa, tai et elämä voi olla muutakin, kun tämä 
tylsä arki.” (N4) 

 

Taito- ja taideaineiden ammattilainen osaa toimia haastavissa tilanteissa ja kykenee 

aistimaan tunnelman. Jos lapset ja nuoret eivät ole vireystilansa takia valmiita 

vastaanottamaan aikuisen apua tai kontaktia niin ammattilainen osaa mukautua 

tilanteeseen, kuten N4 kertoi omassa haastattelussaan. 

 
”Täytyy olla valmis siihen et se ei mene niin kun mä ajattelen ja pitää olla 
joustava, mä en myöskään voi mennä taide edellä, sillai et, mä jyräisin jonkun 
mun suunnitelman läpi, vaan pitää mennä se ryhmä edellä - nuoret edellä.” (N4) 
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Haastateltava kertoi myös yhtenä mieleenpainuvimmista kokemuksistaan tilanteen, 

jossa hän oli pitänyt taidehistoriaan sijoittuvaa työpajaa ja tavannut nuoren, joka oli 

kuvallisesti lahjakas. Kyseinen nuori oli kertonut piirtäneensä sarjakuvia, jotka käsittelivät 

hänen lapsuuttaan, mutta hänellä ei ollut niitä enää. Haastateltava kertoi todenneensa 

”WAU” olisi toivonut nähneensä kyseiset sarjakuvat. Kului vajaa vuosi ja hän tapaa 

kyseisen nuoren uudelleen, nuori ojentaa vapisevin käsin kansiollisen valmiita sarjakuvia 

– hän oli piirtänyt ne kaikki uudelleen.  

 

”Se löi pöytään kansiollisen sarjakuvia, se sano et sinä päivänä, kun mä olin 
sanonu sille et voikun mä olisin nähny ne – ni se rupes piirtää niitä uudestaan.” 
(N4) 

 
Yllä oleva sitaatti haastatteluaineistosta luo uskoa taito- ja taidekasvattajien puolesta, 

heidän työnsä näyttäytyy arkielämässä päivittäin luoden mahdollisuuksia ja 

onnistumisen kokemuksia lapsille ja nuorille. Haastateltava N4 tuo puheessaan 

selkeimmin esiin 3) Problematiikan ja ongelmattomuuden esiintuovaa käsitystä. 

Haastateltava kritisoi ylhäältä alapäin tuotettavaa toimintaa, jossa ikään kuin unohdetaan 

nuorten tarpeet ja toimitaan toimijoiden omista lähtökohdista käsin. Kuitenkin 

haastateltavan puheesta oli löydettävissä myös piirteitä 1) Nuorten mahdollisuuksiin ja 

unelmiin nojautuvista käsityksistä. Haastateltava oli omien kokemuksiensa saanut uskoa 

siihen, että nuoria kuuntelemalla ja heihin uskomalla on mahdollista saada aikaan 

positiivisia muutoksia nuoren elämässä. 

 

Haastateltavien näkemykset syrjäytymisen ehkäisemisen mahdollisuuksista noudattavat 

näkemysten kanssa samansuuntaista linjaa. Haastateltavien käsitykset on mahdollista 

teemoittelun perusteella jakaa edellä mainittuihin kolmeen alaluokkaan. 

 

1) Nuorten mahdollisuuksiin ja unelmiin nojautuvat käsitykset (N1, N3, N4) 

2) Tieteelliseen ajatteluun nojautuva käsitys (N2) 

3) Problematiikan ja ongelmattomuuden esiintuova käsitys (N4) 

 

Vaikka aiemman kappaleen teemoittelun pohjalta N4 esiintyi ainoana problematiikan ja 

ongelmattomuuden esiintuovana äänenä, myös hänen kokemuksiensa pohjalta oli 

mahdollista löytää toiveikkuuden siemeniä.  
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9.4 Yhteenveto 
 

Haastattelujen perusteella ammattilaisten käsitykset ja kokemukset perustuvat vahvaan 

empiriaan ja päivittäiseen ruohonjuuritason työhön lasten ja nuorten kanssa. 

Ammattilaiset myös toteavat kuinka taidekasvatuksella ja taidelähtöisillä menetelmillä on 

pystytty tutkimustenkin mukaan vahvistamaan nuorten ymmärrystä omasta itsestään. 

Tähän liittyy vahvasti käsitys taito- ja taidekasvatuksen yhteydestä nuorten 

minäpystyvyysuskomukseen, johon taidekasvatuksella on ehdottomasti suuri vaikutus. 

Banduran (1986) minäpystyvyysuskomusteoria käy toteen, kun taito- ja taidekasvattajat 

pyrkivät vahvistamaan nuorten minäpystyvyysuskomusta ja luomaan heille uskoa 

itseensä. (Bandura, 1986, 18.) 

 

Taito- ja taidekasvatuksen ammattilaiset kertoivat myös tavoitteistaan omassa työssään. 

Taulukoin myös tavoitteita, jotka nousivat esiin aineistosta. Taulukossa 4 esittelen 

haastateltavien tavoitteita syrjäytymisen ehkäisemisessä. 

 

Taulukko 4. Haastateltavien tavoitteet syrjäytymisen ehkäisemiseksi 
 
Haastateltava, N Haastateltavien tavoitteet syrjäytymisen ehkäisemiseksi 

 

N1 Tavoitteena että jokaiselle kasvatettavalle löytää oma polku 12-vuoden 
kasvatussuhteesta. Tämän avulla yritetään ehkäistä syrjäytymistä ja 

varmistaa lapselle sekä nuorelle suunta elämälle niin jatko-opiskelupaikan 

ja muiden sosiaalisten vuorovaikutustaitojen avulla.  

 

N2 Jokaisessa projektissa omat tavoitteensa. Ylimmät tavoitteet suunnitellaan 

ohjaajien ja ammattilaisten kanssa. Tietyissä projekteissa tavoitteet lähteä 

nuorten kanssa sopimalla ja puhumalla. Myös tietyissä projekteissa 

lapsilähtöisesti aikuisen tuella.  

N3 Isona tavoitteena ollut olla taideharrastuksen toteuttaja, joka painottaa 
ulkoisia tavoitteita. Kuten iloa ja elämyksiä lapsille ja nuorille. Kun projekti 

on ohi, niin päällimmäisenä olisi onnistumisen elämys. Kuitenkin taitelijoina 

korkeatasoinen tavoite, ettei pelkää puuhastelua ja harrastetoimintaa. 

Kokonaisuus harkittu ja lapset tekee oman osansa, mutta taitelijat luovat 

eheän kokonaisuuden. 

N4 Korkeat kriteerit ja laatu kohdillaan. Ei missään nimessä mennä rahalla ja 

taiteella piristämään arkea. Muistettava myös millä oikeudella 

taidekasvattaja menee kertomaan miten asioiden tulisi olla. Yrittää auki 
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puhua taiteen merkitystä ja sen mahdollisuuksia ja sitä että arjessa on 

muutakin, kun ankeutta. Taide voi ylevöittää ja avartaa ajattelumaailmaa.  

 

 

 

 

Ohjaajat heijastavat myös tulevaisuuden tavoitteissaan kolmea eri näkemystä taito- ja 

taidetoiminnan mahdollisuuksista ehkäistä syrjäytymistä. Näiden kolmen kategorian 

avulla ohjaajien vastauksia oli mahdollista tyypitellä seuraavasti: 

 

1) Nuorten mahdollisuuksiin ja unelmiin nojautuvat käsitykset (N1, N3) 

2) Tieteelliseen ajatteluun nojautuva käsitys (N2) 

3) Problematiikan ja ongelmattomuuden esiintuova käsitys (N4) 

 

Myös N3 esiintyy toive laadukkaasta taito- ja taideohjauksesta sekä ”puuhastelun” 

problematisointi. N4 kyseenalaistaa taito- ja taidekasvatuksen mahdollisuuksia sekä 

oikeutusta kaikissa edellä mainituissa kategorioissa.  Kuitenkin N4 löytää myös 

mahdollisuuksia ja toiveikkuutta omista kokemuksistaan ohjaajana, ja avaa omia 

tuntemuksiaan laajasti.  

 

Yhteenvetona tuloksista käy ilmi, että taito- ja taidekasvatuksen ammattilaiset käyttävät 

omassa työssään monipuolisesti erilaisia menetelmiä niin liikunnan, käsitöiden, musiikin 

ja kuvataiteen piiristä. Käsityksissä syrjäytymisen ehkäisevässä työssä nousee myös 

vahvuuksien kehittäminen ja tätä kautta minäpystyvyysuskomuksen vahvistaminen. 

Itsetunto ja varhaislapsuus näyttäytyy repaleisena, joten haastattelujen perusteella 

vahvuuksien vahvistaminen koetaan ainoana vaihtoehtona. Itsetunnon vahvistaminen, 

onnistumisen elämykset ja positiivisten kokemusten kautta rakentaminen liittyy itsensä 

arvostamiseen, kun lapsille ja nuorille tuntuu olevan todella vaikeata myöntää olevansa 

hyviä jossakin. Banduran mukaan, kun lapsi uskoo olevansa hyvä jossain hän myös 

todennäköisemmin jaksaa yrittää, panostaa ja toteuttaa omaa tavoitettaan 

pitkäjänteisesti. (Bandura 1994, 78-79.)  

 

Kokemukset taito- ja taidekasvatuksesta tukevat Eisnerin (2002) Varton (2001) ja 

Räsäsen (2009) ajatuksia taito- ja taidekasvatuksen kokonaisvaltaisesta tehtävästä, eli 

siitä kuinka taide moniaistisen tietämisen, tuntemisen ja kokemisen kanavana 

mahdollistaa nuorten tarttumapinnan asioihin, jotka muuten eivät olisi mahdollisia ja 
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kuinka taiteen avulla opitaan näkemään ympäröivä maailma, oma itse ja muut osana sitä 

uudella tavalla. Taidekasvattajat korostivat myös taidekasvatuksen laatukriteerejä, ja sitä 

kuinka elämysten kautta nuoren ajattelu, mielikuvitus, arviointitaidot ja oppiminen 

kehittyvät laaja-alaisesti. Tutkimuksen aineiston analyysin kautta saadut tulokset tukevat 

Varton (2001) ajatusta siitä, että nuoret vahvistuvat toimijoina taidekasvatustoiminnan 

kautta ja kasvavat kohti tulevaisuutta, jossa heillä on usko itseensä, ymmärrys teoistaan 

toiminnastaan ja vastuustaan. 

 

Kokemuksia taito- ja taidekasvatuksen ammattilaiset esittelivät laajalta skaalalta, niin 

positiivisia, toiveikkaita kokemuksia kuin myös problematisoivia ja kriittisiä näkemyksiä. 

Kriittisyys täytyy säilyttää omassa työssään, sekä oman toiminnan reflektoiminen.  
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10 Luotettavuus 
 

 

Laadullisen tutkimuksen tutkimusprosessi arvioidaan luotettavuudella. Tutkimuksen 

keskeinen luotettavuuden mittari on tutkija itse ja luotettavuuden arvioiminen koskee 

koko tutkimusprosessia. (Eskola & Suoranta, 1998, 211.) 

 

Eskolan ja Suorannan (1998, 212-213) mukaan uskottavuus luotettavuuden kriteerinä 

tarkoittaa sitä, että miten tutkijan käsitykset vastaavat tutkittavien käsityksiä. On 

kuitenkin muistettava, että tutkijat voivat olla sokeita omille kokemukselle ja tilanteelle. 

Siirrettävyys tutkimustuloksissa on mahdollista tietyin ehdoin, vaikkakin laadullisessa 

tutkimuksessa yleistykset eivät ole kovin yleisiä, saati mahdollisia sosiaalisen 

todellisuuden monimuotoisuudesta johtuen. Varmuutta tutkimuksen toteutukseen 

lisätään huomioimalla ennalta-aavistamattomat ennakko-odotukset ja ehdot. 

Vahvistuvuus tutkimuksen luotettavuudessa tarkoittaa sitä kuinka tehdyt tulkinnat saavat 

vahvistuksen muista ilmiöistä tarkastellessa muita tutkimuksia. (Eskola & Suoranta, 

1998, 212-213.) 

 

Tutkimuksen luotettavuutta tulee arvioida, vaikkakin tutkimuksessa pyritään välttämään 

virheitä, silti tulosten pätevyyden ja luotettavuuden on mahdollista vaihdella. (Hirsjärvi, 

Remes & Sajavaara 1997, 226.) 

 

10.1 Teemahaastattelun luotettavuustekijöitä 
 

Teemahaastattelun luotettavuutta voidaan yleensä parantaa tekemällä hyvä 

haastattelurunko. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 184.) Koen tehneeni luotettavan 

haastattelurungon, jonka avulla suoritin teemahaastattelut. Kysymykset olivat kaikille 

samat ja kysymysjärjestys myös. Tietyissä kysymyksissä tein tarkentavia havaintoja, 

mutta ydinrunko pysyi kaikissa samana.   

 

Toinen hyväksi havaittu keino teemahaastattelun luotettavuuden kannalta on miettiä 

valmiiksi, miten voi syventää haastattelua ja luoda vapaamuotoisia lisäkysymyksiä. On 

myös muistettava, ettei voi kaikkiin kysymyksiin varautua ennalta eikä tiedä miten 

haastateltava vastaa. Teemahaastattelun lopuksi on hyvä käydä runko vielä läpi ja kysyä 

onko haastateltavalla vielä jotain lisättävää asiaan. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 184.) 

Omissa haastatteluissani kävin läpi yllä olevat kohdat ja vielä lopuksi annoin 

haastateltavalle vapaamuotoisen mahdollisuuden kertoa mitä ikinä aiheeseen haluaa 
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liittää. Muistin myös mainita, että jos jäi sanomatta jotain oleellista, niin aiheeseen voi 

palata sähköpostitse. Kukaan ei kuitenkaan jälkikäteen näin tehnyt, joten oletan ja luotan 

siihen, että kaikki saivat tarpeellisen sanotuksi.  

 

Koen että haastateltavat kertoivat mahdollisimman luotettavasti omasta alastaan. 

Valitsin heidät pohjautuen heidän oman alansa asiantuntijuuteen ja kokemukseen, jonka 

he omaavat taide- ja taitoaineiden kasvattajina. Heidän kokemuksensa ja asiantuntijuus 

sopivat vastaamaan kysymyksiin koskien tätä tutkimusta.  

 

Hirsjärvi & Hurme (2000, 186) pohtivat reliabiliteettia, eli tutkimuksen toistettavuutta 

seuraavalla tavalla. Jos tutkimus tehdään samalle ihmiselle useasti ja tutkimustulos on 

sama, mutta ihmiselle on ominaista ajassa tapahtuva muutos, niin onko tutkimus 

luotettava. Reliabiliteetti voidaan käsittää myös tavalla, jossa kaksi eri tutkijaa saa samat 

tulokset samasta aineistosta. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 186.) 

 

Kolmas tapa määritellä reliabiliteetti on käyttää kahta rinnakkaista tutkimusmenetelmää 

ja saada sama tulos. Hirsjärvi ja Hurme (2000, 186) nostavat esiin ihmisen 

käyttäytymisen ja kontekstisidonnaisuuden. Ihmisen käytös muuttuu ajasta, paikasta ja 

seurasta riippuen, joten koetaan epätodennäköiseksi saada tismalleen sama tulos eri 

tutkimusmenetelmillä. Tutkijat myös toteavat, ettei eri tutkimustuloksia pidä verrata ja 

asettaa toista menetelmää heikommaksi vaan tulkita tilanne muuttuneiden olosuhteiden 

seurauksena.  

 

Tutkimuksessani en koe, että saisin samat tulokset, sillä jokainen tutkittava on subjekti 

ja luo omaa maailmaansa aktiivisesti. Koen kuitenkin, että toinen tutkija olisi voinut saada 

samansuuntaisia tuloksia ja teemoja esiin teemahaastatteluaineiston pohjalta. En 

kuitenkaan sulje pois mahdollisuutta, että kontekstilla, ajalla, paikalla sekä omalla 

preesensillä vaikutin tutkimuksen tulokseen haastateltavien kanssa, enkä välttämättä 

saanut kaikkein kriittisintä ääntä kuuluviin.  

 

Puhuttaessa reliabiliteetista ei voi jättää sivuuttamatta validiteettia. Validiteetilla 

mitataan, sitä miten hyvin mittari mittaa tutkittavaa asiaa. Tässä tutkimuksessa halusin 

selvittää laadullista, vaikeasti määriteltävää sekä dynaamista aihetta. Taito- ja 

taideaineiden ammattilaisten käsitykset syrjäytymisen ehkäisemisestä soveltuvat 

mielestäni hyvin valitsemaani aineistonkeruumenetelmään.  Hirsjärven ja Hurmeen 

(2000, 186-187) mukaan käsitellessä tutkimuksen validiutta, tutkija voi odottaa tietyissä 

tapauksissa ennustevalidiutta, jos teemahaastattelun hypoteesi käy toteen. Vaikka 
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olettamus ei kävisikään toteen, on syytä muistaa, että menetelmä oli silti validi juuri 

sellaisena kuin sitä on käytetty kyseisessä tutkimuksessa. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 186-

187). 

 

Esiin nousee myös pohdinta käsitteiden merkityksistä, ovatko kaikki haastateltavat 

ymmärtäneet käsitteet samalla tavalla kuin tutkija. Mitä paremmin tutkija selittää 

käsitteet, sitä paremman kuvan tutkittava saa ja varmistaa näin, että molemmat 

osapuolet puhuvat samasta asiasta. Kasvatustieteissä tutkija lähtee liikkeelle käsitteen 

määrittelyssä kolmesta käsitteen varmistavasta tiedosta. Tutkija ensin pohtii 

arkikokemuksiaan ja pyrkii luomaan yhteyksiä muiden tutkijoiden ja tutkittavien kanssa. 

Toiseksi hän pohtii ja tutkii muiden tutkijoiden määritelmiä. Viimeiseksi hän voi pyytää 

tutkittavia määrittelemään käsitteen, varmistaakseen että heillä on konsensus asiaa 

koskien. (Hirsjärvi & Hurme, 2000, 187).  

 

Tutkimuksessani olen pyrkinyt määrittelemään kaikki tarvittavat käsitteet luoden 

tutkimukselle luotettavuutta. Teemahaastattelussa haastateltavien kanssa käydyt 

keskustelut myös lisäsivät tunnetta, että molemmat osapuolet ymmärtävät käsitteet ja 

puhuvat samasta asiasta. Tuloksien analyysivaiheessa ja tulkinnassa koen saaneeni 

lisävahvistusta käsitteiden oikeellisuudelle.  
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11 Pohdintaa 
 

Tässä tutkimuksessa selvitin, miten taito- ja taideaineiden ammattilaiset ja kasvattajat 

toimivat omassa ammatissaan lasten ja nuorten kanssa. Tutkimuskysymyksiini kuului 
selvittää millaisia käsityksiä ja kokemuksia ammattilaisilla on aiheeseen liittyen. Lisäksi 

halusin ymmärtää millaisia taito- ja taidemenetelmiä ammattilaiset käyttävät omassa 
työssään ehkäisten lasten ja nuorten syrjäytymistä. Pohdintaosioissa pyrin 

käsittelemään syrjäytymistä, taito- ja taideaineita sekä tutkimuksesta saatuja tuloksia niin 
yhteiskunnallisesti kuin koulutuspoliittisesti. 

 

Tutkimukseni tuloksissa havaitsin, kuinka tieteellisesti, kriittisesti ja ammattitaitosesti 
ajattelevia taito- ja taidealojen ammattilaisia työskentelee nuorten syrjäytymisen 

ehkäisemisen parissa. Vaikka problematisoiviakin ääniä nousi esiin, kaikilla 
haastattelemiltani ammattilaisilta löytyi uskoa lasten ja nuorten unelmiin, onnistumiseen 

ja tukemisen mielekkyyteen.  
 
Lasten ja nuorten syrjäytyminen on vakava ajankohtainen ongelma, jopa niin vakava että 

tasavallan presidentti, Sauli Niinistö nostaa asian esiin uudenvuoden puheessaan. Ilmiö 

on muutenkin saanut näkyvyyttä suurissa medioissa 2010-luvulla. Sisäasian ministeriön 

rikoksentorjunta yksikkö pitää syrjäytymistä yhtenä suurimpana uhkakuvana kansan 

tulevaisuudelle. Etenkin nuorten miesten syrjäytyminen on ollut mediassa esillä, nuoret 

miehet eivät löydä enää paikkaansa yhteiskunnassa. Yhteiskunnan ulkopuolelle on 

helppo joutua, jos omassa elämässä ei löydy jatko-opiskelupaikkaa, töitä tai muuta 

arjessa pitävää voimaa. Kannustinloukut ja päihteet pitävät nuoret ulkona 

yhteiskunnasta, eivätkä koulut ja työmarkkinat yllä tavoittamaan jokaista. 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaakin, että koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle 

jäävät nuoret ovat vähintäänkin riskiryhmässä syrjäytyä. On myös muistettava, että 

poikkeavat aikuistumisreitit ovat itse valittuja tai valintojen pohtimista, jonka seurauksena 

valinnoissa viivytellään. (THL, 2018) Nykyään on hyvin tavallista nuorille pitää välivuosi 

toisen asteen koulutuksen jälkeen. Työelämään ja jatko-opiskeluun ei enää lähdetä 

suoraan.  

 

Poliitikot ovat myös olleet huolissaan ja tämän seurauksena onkin ollut keskustelua 

oppivelvollisuuden pidentämisestä 12-vuoteen. Tällä uudistuksella voitaisiin pitää ja 

varmistaa jokaiselle nuorelle peruskouluun kuuluva jatko-opiskelupaikka, eivätkä nuoret 
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pääsisi putoamaan yhteiskunnan ulkopuolelle nykyisen 16-ikävuoden iässä, vaan 

joutuisivat osallistumaan peruskouluun aina täysi-ikäisyyteen asti.  

 

Mahdollisuuksia suojata lapset ja nuoret yhteiskunnan ulkopuolelle putoamista vastaan 

ja syrjäytymiseen ehkäisemiseen on määritelty myös THL:n verkkosivuilla. THL 

mainitsee läheiset ihmissuhteet, harrastusmahdollisuudet, oikea-aikaisen puuttumisen 

koulussa sekä kokemuksen omasta pärjäämisestä. Koulun rooli lasten ja nuorten 

kannalta on muutenkin merkityksellinen, se tukee tai syrjäyttää. Koulussa koettu 

hyvinvointi tai vastaavasti pahoinvointi vaikuttaa suoraan koulutuksellisiin polkuihin. 

Myös koulussa esiintyvä kiusaaminen on riksitekijä lapsen myöhäiselle kehitykselle. 

(THL, 2018). 

 
Taito- ja taideaineiden mahdollisuudet luoda positiivia kokemuksia ja vahvistaa 

minäpystysvyysuskomusta vähemmän akateemisille oppilaille on tässä tutkimuksessa 

keskiössä. Johdannossa oleva mielipidekirjoitus taito- ja taideaineiden opettajilta kertoo 

myös karua kieltä siitä, onko potentiaali hukattu ja peruskoulussa keskitytään vain 

akateemisiin, yleissivistäviin taitoihin. Peruskoulun oppiaineet ovat nousevat yleiseen 

keskusteluun aika-ajoittain, on ymmärrettävää, että tietyt intressiryhmät painottavat 

tiettyjä oppiaineita toisia voimakkaammin ja lisäksi kaikki ajavat oman oppiaineensa 

tärkeyttä, kun uutta opetussuunnitelmaa tehdään.  

 

Lapset ja nuoret purkavat tunteitaan kulttuurin, taiteen ja liikunnan avulla, näistä 

koulussa toteutettavia keinoja on musiikin kuuntelu, bändisoitto, omien kirjoitusten 

kirjoittaminen, piirtäminen ja liikunta, niin välitunneilla kuin liikuntatunneilla. Rikas 

mielikuvitus on yksi keskeinen mielenterveyden alue, tämän avulla nuori voi päästellä 

sisäisiä höyryjä mielensä sopukoissa eikä näin tämä ongelma pääse purkautumaan 

huonoja ja epätoivottuna käytöksenä. (Sinkkonen 2008, 28). Tällaisen toiminnan avulla 

pääsee nuori purkamaan tunteitaan vapaasti, vaikka se saattaisi näyttää kyseenalaiselta 

katsojan silmiin. Kuitenkaan näitä asioita ei saa purettua ulos terapeuttisesti, ellei 

mahdollisuutta anneta ja nuoren tekemisen luovuutta rajoitetaan liiallisesti. 

Koulumaailmassa tulisikin ymmärtää tämänkaltaisen tekemisen luonne ja terapeuttiset 

mahdollisuudet. Jos liikunnan avulla voidaan kasvattaa, niin voidaan myös taiteen avulla 

ja käyttää samoja menetelmiä sekä muistaa tämä potentiaali eikä vain hukattua 

mahdollisuutta.  

 

Suomessa on tällä hetkellä olemassa painotuksen omaavia luokkia, kuten liikunta, 

musiikki ja kuvataide. Yläkoulussa mahdollisuuksia on enemmän, mutta useasti sinne 
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valikoitunut joukko on myös akateemisesti lahjakkaita. Varto (2002, 169.) toteaakin, että 

jos vain valikoitunut joukko oppii käyttämään hyväksi näitä mainittuja ominaisuuksia ja 

ymmärtää niiden potentiaalin, niin kasvatuksen päämääräksi muodostuu vain 

kulttuurisen pääoman ylläpito ja sitä seuraava jatkumo.  

 

Taito- ja taidenaineilla on myös valtava mahdollisuus opettaa lapsille ja nuorille 

käytännön asioita nykyisessä maailman tilassa, missä ilmastonmuutos ja kulutushysteria 

on huipussaan. Perusopetus katsoo käsityöt ja kotitalouden kuuluvan taito- ja 

taideaineisiin ja niiden tuntijako on kaksi tuntia viikossa, yläkoulussa kotitalous myös 

valinnainen aine. Tässä piilee valtava mahdollisuus opastaa lapsia ja nuoria korjaamaan, 

tekemään itse eikä vain ostamaan uutta tilalle. Onnistumisen kokemus oman pyörän 

korjaamisesta, irronneen napin takaisin ompeleminen tai aamiaissämpylöiden 

leipominen. Nämä pienet onnistumiset ja arjen vaatimattomat työkalut vahvistavat 

minäpystyvyysuskomusta ja antavat elintärkeitä työkaluja oman tulevaisuuden ja elämän 

hallintaan.  

 

Omassa työssäni käsityönopettajana olen huomannut, kuinka monen vähemmän 

akateemisesti menestyvän oppilaan viikon kohokohta on päästä puutyöluokkaan 

höyläämään omaa keskeneräistä työtä. Tekemisessä unohtuu kaikki kouluun liittyvä ja 

työn jälki näkyy suoraan edessä. Keskittyminen on intensiivistä, kun pääsee käsillä 

tekemään ja saa luoda itselle jotain, lapsista ja nuorista kuoriutuu esiin aivan uusi puoli, 

kun tehdään jotain konkreettista. Samaan ilmiöön olen myös törmännyt myös 

kuvataiteen ja liikunnan opettamisessa, tekeminen siirtyy keskiöön ja keskittyminen 

nousee uudelle tasolle. Tekeminen on välitöntä ja palautteen näkee silmiensä edessä 

kuten onnistuneena äitienpäiväkorttina, hikipisaroina koripallo harjoitteen jälkeen tai 

sileäksi hiotussa tarjottimessa. 

 

Jatkotutkimukseksi olisi mielenkiintoista tutkia ja haastatella näiden taito- ja 

taideaineiden ammattilaisten kanssa toimivia lapsia ja nuoria. Tutkimuksessa voisi 

kerätä ja analysoida heidän kokemuksiaan pitkittäistutkimuksen merkeissä taito- ja 

taideaineiden merkitsevyydestä heidän arjessaan. Mielenkiintoista olisi saada myös 

tietää Iceheartsin läpikäyneiden nuorten käsityksiä ja kokemuksia siitä, miten Iceheartsin 

toiminta on heihin vaikuttanut ja saada käsitys siitä onko toiminta mahdollisesti ehkäissyt 

heidän syrjäytymisvaaraansa.   

 

Lopuksi vielä korostan tutkielman päätöslauseisiin sen, kuinka taito- ja 

taidekasvatuksella on valtava potentiaali lapsille ja nuorille. Laadukas taito- ja 
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taidekasvatus on mahdollista pätevien, välittävien ja ammattitaitoisten ammattilaisten 

avulla. Tavoitteellinen ja päämäärätietoinen laadukas taito- ja taideopetus on keino 

auttaa syrjäytymisvaarassa olevia nuoria vahvistamaan heidän itsetuntoaan, 

minäpystyvyysuskomusta sekä luoda heille turvallisia onnistumisen kokemuksia 

elämässä. Puuhastelemalla ja viihdyttämällä näitä lapsia ja nuoria, emme tule 

saavuttamaan täyttä potentiaalia mitä taito- ja taideopetus mahdollistaa tai saati 

ansaitsee.  
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13 Liitteet 
 
 
LIITE 1 

 

Haastattelurunko 
 

Taustakysymykset 

 

1. Kerro itsestäsi, koulutustaustastasi ja työkokemuksestasi ja nykyisestä 

työstäsi? 

2. Kerro omin sanoin organisaatiostanne ja sen tavoitteista? 

3. Kuinka pitkään olette toimineet taidekasvattajana? 

4. Mitä taidemuotoa/taitomuotoja olette käyttäneet tai käytätte nyt 

taidetyöpajoissa/projekteissa? 

 

• Millaisia käsityksiä sinulla on (toimijoilla on) taito- ja taideaineiden 

mahdollisuuksista nuorten syrjäytymistä ehkäisevässä työssä? Millaisia 

kokemuksia muilla toimijoilla on…? Mihin nämä käsityksenne perustuvat?  

• Millaisia kokemuksia sinulla on taito- ja taideaineiden mahdollisuuksista nuorten 

syrjäytymistä ehkäisevässä työssä? Kerro esimerkkejä/kuvaile tapauksia 

kokemuksista. Mainitse mieleenjäävin kokemuksesi, ja kerro miksi se oli niin 

merkityksellinen? 

• Millaisia taito- ja taideprojekteja on toteutettu? Miten valitsette projektit? 

• Millaisia tavoitteita projekteissa on ollut? Miten osallistatte nuoret? 

• Minkälaista palautetta / Millaisia tuloksia/kehittämisideoita taidepedagogisista 

projekteista on kerätty, saatu?  Onko niitä tutkittu jotenkin? 

• LOPUKSI: Mitä muuta haluaisit aiheeseen liittyen kertoa? 
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LIITE 2 

 
Taulukko 5. Kooste haastatteluista 
 

Haastat
eltava 
(N) 

Koulutustausta 
ja nykyinen 
työ? 

Kauanko 
toiminut 
taito- ja 
taidekasvat
tajana? 

Millaisia 
taito- ja 
taidemuoto
ja olette 
käyttäneet 
työpajoissa 
ja 
projekteiss
a? 

Käsitykset 
ja 
mahdollisu
udet taito- 
ja 
taidekasvat
uksella 
syrjäytymis
en 
ehkäisyssä
? 

Kokemukset 
syrjäytyimse
n ehkäisyssä 
taito- ja 
taidekasvatu
ksessa? 

Tavoitteet 
taito- ja 
taidekasvat
uksen 
työpajoissa 
ja 
projekteissa
? 

N1 Melkein valmis 

luokanopettaja. 
Pitkään tehnyt 

töitä opettajana, 

erilaisia 

sijaisuuksia 

sekä 

määräaikaisia 

pätkiä. Nykyään 

töissä Icehearts 
nimisessä 

organisaatiossa.  

Neljäs vuosi 

käynnissä.  

Liikuntaa 

hyvin 
pitkälti, 

palloiluun 

keskittynyt. 

Jalkapalloa 

sekä 

salibandya. 

Askartelua, 

käden 
taitoja sekä 

kuvataidetta

. Lisäksi 

myös 

kehonhallint

aa. Majojen 

rakennus 
tullut viime 

aikoina 

repertuaarii

n. 

Tärkeä asia 

ja suuri 
mahdollisuu

s. 

Haastateltav

an 

kasvatettavil

la vahvuudet 

löytyvät 

muualta kuin 
akateemise

sta 

tekemisestä

. Kuten 

liikunnasta 

ja käsillä 

tekemisestä
. Pyrkimys 

vahvistaa 

minäpystyvy

yttä ja 

itsetuntoa 

asioilla, 

jotka 

koetaan 

Haastateltava

n 
kasvatettavall

a ollut vaikeaa 

joukkueurheil

ussa, joten 

hänen kanssa 

harjoiteltu 

kehon 

hallintaa 
esimerkiksi 

tanssin 

kautta. 

Kasvatettavan 

koko fyysinen 

olemus ollut 

erilainen kun 
saanut 

toteuttaa 

itseään ja 

kokenut 

olevansa hyvä 

jossain.  

Tavoitteena 

että 
jokaiselle 

kasvatettaval

le löytää oma 

polku 12-

vuoden 

kasvatussuht

eesta. 

Tämän avulla 
yritetään 

ehkäistä 

syrjäytymistä 

ja varmistaa 

lapselle/nuor

elle suunta 

elämälle niin 
jatko-

opiskelupaik

an ja muiden 

sosiaalisten 

vuorovaikutu

staitojen 

avulla.  
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mielekkäiksi

. 

N2 Käsityönopettaj

a taustalta, 

tehnyt töitä 

opettajana ja 

tuntiopettajana 
peruskoulussa 

ja 

aikuiskoulutuks

essa. 

Taideopetuskoo

rdinaattori ja 

nykyään 

vastaava 
kurssisuunnitteli

ja Annantalossa.  

Kyseisessä 

organisaatio

ssa mukana 

reilut 

seitsemän 
vuotta.  

Visuaalisia 

taiteita, 

esittäviä 

taiteita ja 

kokeilevaa 
mediataidett

a. Erilaista 

taidekerhoto

imintaa 

kouluympäri

stössä, niin 

ala- kuin 

yläkoulussa. 
Organisaati

ota ei sido 

mikään 

opetussuun

nitelma, 

joten 

kaikkea 
mahdollista 

toteuttaa 

tilojen 

puitteissa.  

Taidelähtösi

llä 

menetelmill

ä pystytään 

vahvistama
an nuorten 

ymmärrystä 

itsestä ja 

minäpystyvy

ydestä ihan 

tutkimusten 

mukaan. 

Taidelähtösi
llä 

menetelmill

ä 

mahdollisuu

s saada 

sosiaalinen 

elementti 
mukaan ja 

auttaa 

nuoria 

tapaamaan 

uusia 

ihmisiä. 

Mahdollisuu

s rakentaa 
identiteettiä 

ja 

minäpystyvy

yttä.  

Syrjäytyneitä 

nuoria saatu 

hankkeista 

työkokeiluun 

ja kiinni 
yhteiskuntaan

. Kokemukset 

nuorista, kun 

ovat päässeet 

omasta 

kuorestaan 

ulos ja 

kiinnittyneet 
osaksi 

työyhteisöä. 

Nuoret myös 

itse pyytäneet 

työpajatoimint

aa 

järjestettäväk
si kun 

taidetoimintaa 

ei välttämättä 

saatavilla joka 

paikassa.  

Jokaisessa 

projtektissa 

tottakai omat 

tavoitteensa. 

Ylimmät 
tavoitteet 

suunnittellaa

n ohjaajien ja 

ammattilaiste

n kanssa. 

Tietyissä 

projekteissa 

tavoitteet 
lähtee 

nuorten 

kanssa 

sopimalla ja 

puhumalla. 

Myös 

tietyissä 
projekteissa 

lapsilähtöise

sti aikuisen 

tuella. 

N3 Opiskellut 

musiikkia ja 

musiikkipedago

giikkaa 
metropoliassa. 

Erikoistuminen 

Päätoimises

ti noin 12 

vuotta.  

Visuaalista 

ja 

liikkeeseen 

perustuvaa 
taidetta. 

Sanallistettu

Haastavan 

elämäntilant

een tai 

taustan 
taiteella 

mahdollisuu

Haastavan 

koululuokan 

kanssa tehty 

black light 
teatteri. 

Riitaisan 

Isona 

tavoitteena 

ollut olla 

taideharrastu
ksen 

toteuttaja, 
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varhaiseen 

musiikkikasvatu

kseen. 

Teatteriohjaajan 

opintoja sekä 

yleisen 

johtamisen 
maisteritutkinto. 

Nykyään yrittäjä.  

ja tarinoita, 

nukketeatter

ia, 

varjonukket

eatteria, 

tuliteatteria, 

varjoteatteri
a sekä black 

light -

teatteria.  

s avata portti 

itse 

tekemiseen 

ja saada 

yhteys myös 

omaan 

itseensä. 
Tekeminen 

erilaista 

verrattuna 

arkeen, 

toiminnasta 

voi saada 

iloa, lohtua, 
voimaa ja 

löytää omia 

vahvuuksia. 

Usko 

iteensä ja 

omaan 

tekemiseen, 

usko 
unelmiin ja 

hienovarais

esti voi 

mennä 

tunteiden 

tasolle 

purkamaan 
suojakuoria. 

Mahdollisuu

ksia 

rohkaista 

nuoria ja 

antaa heille 

mahdollisuu

s uskoa 
unelmiin ja 

lähteä 

tavoittelema

ryhmädynamii

kan omaava 

luokka kehittyi 

alkutilanteest

a 

yhteisymmärr

ystä 
omaavaksi 

ryhmäksi. 

Inspiroiva 

tekeminen ja 

omien 

pelkojen 

voittaminen loi 
onnistumisen 

kokemuksen 

ja elämyksen. 

Mahdollisuus 

itsetunnon 

kasvamiseen 

sekä 

osaamiseen 
ja 

minäpystyvyy

den 

tunteeseen loi 

koko luokalle 

yhteenkuuluv

uuden 
tunteen. 

Mielenkiintois

ena 

havaintona 

vielä, että 

kukaan ei ollut 

näkyvissä 

vaan esineet 
loivat teatteria 

ja jokaisesta 

nuoresta 

joka 

painottaa 

ulkosia 

tavoitteta. 

Kuten iloa ja 

elämyksiä 

lapsille ja 
nuorille. Kun 

projekti on 

ohi, niin 

päällimäisen

ä olisi 

onnistumisen 

elämys. 
Kuitenkin 

taitelijoina 

korkeatasoin

en tavoite, 

ettei pelkää 

puuhastelua 

ja 

harrastetoimi
ntaa. 

Kokonaisuus 

harkittu ja 

lapset tekee 

oman 

osansa, 

mutta 
taitelijat 

luovat eheän 

kokonaisuud

en. 
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an niitä. 

Alitajuntaan 

mahdollisuu

s luoda 

kytköksiä ja 

polkuja ulos 

omasta 
lokerosta.  

lavalla 

kuoriutui ”taik

uri hohtavalla 

esineellä.” 

Aploodien 

kokeminen ja 

lavalla 
oleminen 

kuitenkin 

piilossa 

katseilta oli 

varmasti 

mieleenpainu

va kokemus.  

N4 Alun perin 
kuvataitelija, 

suorittanut 

pedagogisen 

pätvyyden ja 

maisteriopinnot, 

omin 

sanoin ”pätevä 
kuvismaikka.” 

Toiminut 
taito- ja 

taideopettaj

ana 23 

vuotta. 

Kulttuurikur
sseja, 

taideneuvol

aa, KENT-

hanketta ja 

näyttelyiden 

tuottamista. 

Myös 
draamaan 

pohjautuvia 

harjoitteita 

ja tehtäviä. 

Ei ollenkaan 
ongelmaton 

kenttä vaan 

pitää 

suhtautua 

kriittisesti 

asiaan, eikä 

voi mennä 
pelastamaa

n 

syrjäytyneitä 

nuoria 

taiteen 

avulla. Pitää 

muistaa mitä 

nuori 
tarvitsee 

eniten, eikä 

antaa 

taidetyöpaja

a laastarina 

haavoihin. 

Laatukriteeri

t oltava 
kunnossa, ei 

voida vaan 

Pääosin 
ryhmien 

kanssa 

projekteja ja 

ryhmässä 

useasti 10 

henkeä. Ei voi 

ajatella, että 
pystyisi 

jokaista 

auttaamaan 

henkilökohtais

esti. Kuitenkin 

paljon 

positiivia 

onnistumisen 
kokemuksia 

myös tuotettu. 

Mieleenjäävä 

kokemus 

nuoresta, jolla 

oli ollut 

sarjakuvablog

i joka 
tuhoutunut 

aikojen 

Korkeat 
kriteerit ja 

laatu 

kohdillaan. Ei 

missään 

nimessä 

mennä 

rahalla ja 
taiteella 

piristämään 

arkea. 

Muistettava 

myös millä 

oikeudella 

taidekasvatta

ja menee 
kertomaan 

miten 

asioiden tulisi 

olla. Yrittää 

auki puhua 

taiteen 

merkitystä ja 

sen 
mahdollisuuk

sia ja sitä että 
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lyödä rahaa 

projektiin ja 

lähteä 

viihdyttämä

än 

syrjätyneitä 

nuoria.  

saatossa, 

mutta 

onnistumisen 

kautta  tämä 

nuori piirsi sen 

uudelleen.  

arjessa on 

muutakin kun 

ankeutta. 

Taide voi 

ylevöittää ja 

avartaa 

ajattelumaail
maa.  

 

 

 
 


