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1 JOHDANTO
I will not follow where the path may lead
but I will go where there is no trail
and I will leave a trail.
Strode Muriel, 1903
Olen ollut kiinnostunut lastensuojelun parissa tehtävästä työstä jo pitkään. Äitini aloitti
perhetyön ohjaajana lastensuojelussa vuosituhannen taitteessa, ja hänen kauttaan olen saanut seurata läheltä työhön liittyviä ristiriitaisuuksia. Viime aikoina julkisuudessa on keskusteltu näkyvästi lastensuojelun tilasta ja perheiden lisääntyneistä ongelmista. Lastensuojelutyön tarve onkin lisääntynyt merkittävästi viime vuosikymmeninä. Esimerkiksi kodin
ulkopuolelle sijoitettujen lasten määrä on kaksinkertaistunut vuosien 1991-2013 välisenä
aikana. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014.) Tässä luvussa kuvaan tarkemmin tutkimukseen johtaneita syitä sekä esittelen tutkimusraportin rakenteen ja tutkimusongelmat.

1.1 Tutkimuksen taustaa
Kesällä 2007 minulle tarjoutui mahdollisuus suorittaa luokanopettajaopintoihin sisältyvä
teemaharjoittelu Oulun kaupungin Lastensuojelun palveluyksikössä. Harjoittelun aikana
roolikseni muotoutui kuvataiteellisen työskentelyn järjestäminen kesän leiritoiminnassa
mukana oleville asiakasperheille. Harjoittelukokemus oli monilla tavoin antoisa ja se syvensi mielenkiintoani lastensuojelutyötä kohtaan. Perheiltä ja työntekijöiltä saadun palautteen myötä aloin miettiä, voisiko kuvataiteellista työskentelyä hyödyntää perheiden kuntoutuksessa vielä harkitummin. Pohdin, voisiko taidetyöskentelyllä saavuttaa jotakin sellaista, mikä tukisi ja auttaisi perheitä osana perhetyön kokonaisuutta.
Suomessa on toistaiseksi tehty vähän tutkimuksia, joissa olisi tarkasteltu taiteen roolia sosiaalityössä. Eri alojen tutkimus- ja kehittämishankkeista on kuitenkin saatu vahvistusta
olettamukselle, että kulttuurin ja taiteen avulla voidaan lisätä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvointia. (Känkänen 2013, s. 26, 78.) Maailmalla taidelähtöisiä menetelmiä on käytetty
muun muassa tutkimuksissa, joissa on työskennelty ihmisen identiteettiin liittyvien teemojen parissa (Leavy, 2009, s. 13).
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Oma suhteeni taiteeseen on vuosien varrella elänyt. Lukiovuosina unelmoin tekeväni taiteesta itselleni ammatin, mutta taiteilijaksi en ole koskaan osannut itseäni mieltää. Olen
toteuttanut luovuuttani aina hyvin käytännönläheisesti. Itselleni merkityksellisintä työskentely on ollut silloin, kun olen käsitellyt elämänkokemuksiani, ajatuksiani tai tunteitani kuvataiteellisen ilmaisun kautta.
Tässä tutkimuksessa tarkastelen lastensuojelun asiakasperheiden kertomuksia, tulevan tarinoita, jotka ovat syntyneet ohjaamani kuvataiteellisen työskentelyn aikana sekä siihen
kytkeytyen. Tulevalla ymmärrän kaiken sen, mitä ihminen näkee tai ei näe olevan tulossa
edessäpäin elämänsä polulla (ks. Luku 5.1). Teema nousi esiin tutkimukseni aineistosta ja
asettui eräänlaiseksi kehyskertomukseksi perheenjäsenten yksittäisille kertomuksille. Tutkimukseni keskustelee useiden tieteenalojen kanssa: kasvatustiede, taide ja taidekasvatus
sekä sosiaalityö ovat näistä keskeisimmät.
Känkänen (2013, s. 11) kuvaa Leavya mukaillen oman väitöskirjansa metodisen strategian
kehittelyä termillä veistotekniikka. Tällä hän tarkoittaa kaikkea sitä tutkimukseensa liittyvää tekemistä, kokemista ja kehittelyä, joiden seurauksena tutkimustulokset on saatu aikaan. Samalla tavoin työni otsikossa esiintyvä taiteilu viittaa paitsi kuvataiteelliseen työskentelyyn perheiden kanssa, myös tapaan, jolla olen tutkimustani tehnyt. Itselleni tutkimuksen tekeminen on ollut tasapainoilua ja taiteilua, joka on tuntunut kestävän vuodesta
toiseen. Välillä projekti on ollut täysin hautautuneena, mutta joka kerta palatessani työn
äärelle, olen uskonut siihen. Lisäksi näen taiteilun luovana toimintana lähestyttävämpänä
kuin taiteen. Perheille on ollut helpompaa puhua taiteilusta, kuin taiteen tekemisestä - taiteen arvoa millään muotoa väheksymättä.
Tämän päivän koululaiset tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista ja perhetaustoista. Kasvattajilla on oltava tietynlaista herkkyyttä aistia ja ymmärtää oppilaidensa tarpeita, sillä he
ovat osaltaan vastuussa lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Taskinen (2007, s. 16) pitää tärkeänä, että lasten kanssa työskentelevillä aikuisilla on riittävästi tietoa, taitoa ja rohkeutta
huolen puheeksi ottamisessa. Huhtasen (2007, s. 48) mukaan opettajat eivät kuitenkaan
miellä pulmakohtiin puuttumista helpoksi, vaikka opettajan rooli oppimisen kokonaisvaltaisena turvaajana tiedostetaankin. Hänen mielestään opettajien koulutus varhaisen puuttumisen osalta on ollut riittämätöntä.
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Lasta suojelevien lakien tuntemus liittyy läheisesti opettajan ammattietiikkaan (ks. Opetusalan ammattijärjestö, 2010). Oppilas- ja opiskelijahuoltolain tietämys osana opettajan ammattitaitoa on ilmeistä, mutta se ei yksin riitä. Ammattikasvattajan on tärkeää tiedostaa,
että lain edellyttämää ehkäisevää lastensuojelutyötä toteutetaan muun muassa kouluissa ja
päiväkodeissa. Koulujen ja päivähoidon henkilöstöä sitoo myös lastensuojelulain pykälä
ilmoitusvelvollisuudesta (Lastensuojelulaki 417/2007, 3a§, 25§). Ajattelen, että olen ollut
hirvittävän onnekas päästessäni tutustumaan lastensuojelutyön arkeen, vaikka luokanopettajan koulutus ei suoranaisesti vastaa alan kelpoisuusehtoja. Lastensuojelu on avannut itselleni monin tavoin merkityksellisiä näköaloja, joista uskon olevan korvaamatonta hyötyä
kasvatusalalla toimiessani. Lastensuojelutiedon lisääminen kasvatustieteellisen opinnäytetyön muodossa on mielestäni hyvin perusteltua.

1.2 Tutkimuksen tarkoitus ja rakenne
Pro gradu –tutkielmani on laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus, jossa käytän narratiivista eli kerronnallista lähestymistapaa. Heikkisen (2000) mukaan narratiivisuus ei ole yksittäinen metodi, vaan monitahoinen joukko kertomuksiin liittyvää tutkimusta. ”Se on väljä
viitekehys, jolle on tunnusomaista huomion kohdistuminen kertomuksiin todellisuuden
tuottajana ja välittäjänä”, hän kirjoittaa. (emt., 47.) Tutkimuksen keskiössä ovat lastensuojelun asiakasperheiden kertomukset, jotka ovat syntyneet ohjaamani kuvataiteellisen työskentelyn aikana sekä siihen kytkeytyen eräällä perheleirillä vuonna 2009.
Tutkimusongelmani on:
Millaisia ovat lastensuojelun asiakasperheiden tulevan tarinat?
Alaongelmana tarkastelen:
Mikä merkitys kuvataiteellisella työskentelyllä on perheiden kerronnalle?
Hännisen (2002, s. 20) mukaan ihminen tulkitsee elämää ja sen tapahtumia sisäisessä tarinassaan. Kun sisäinen tarina tuodaan kielen tai muun symbolijärjestelmän piiriin, sisäisestä tarinasta syntyy kertomus eli kerrottu tarina. Sisäisen tarinan ulkoistaminen voi tapahtua esimerkiksi taiteen muodossa (Heikkinen, 2001, s. 120). Tämän tutkimuksen aineis-
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tona ovat perheenjäsenten kertomukset, joita he ovat tuottaneet suullisesti kertomalla, kirjoittamalla, piirtämällä sekä lumesta työstämällä.
Tutkimuksen teoreettinen osuus pohjautuu suurelta osin kandidaatintyöhöni Työtä perheiden hyväksi – Kirjallisuuskatsaus lastensuojelun perhetyöstä (ks. Marttinen, 2014), jossa
jäsennän kirjallisuuteen pohjautuen lastensuojeluun ja lastensuojelun perhetyöhön liittyviä
käytänteitä ja käsitteitä. Tämän tutkimuksen teoreettinen käsittelyosa jakautuu kahteen
päälukuun. Ensimmäisessä pääluvussa käsittelen suomalaisen lastensuojelun yhteiskunnallista viitekehystä. Aloitan avaamalla perheen käsitettä, minkä jälkeen siirryn tarkastelemaan yhteiskunnallisen murroksen vaikutuksia lapsiperheiden elämään. Jäljempänä käsittelen lastensuojelua säädösten, tutkimustiedon sekä käytännöntyön näkökulmista. Pohdin
myös lapsen asemaa tässä kokonaisuudessa. Käsittelyosan toinen pääluku keskittyy tieteen
ja taiteen, sekä taiteen ja hyvinvoinnin, välisten suhteiden tarkasteluun. Tarinoiden äärellä
–luvussa erittelen tutkimukseni metodologisia lähtökohtia sekä kirjoitan näkyväksi sitä
polkua, jota olen tutkimusta tehdessäni kulkenut. Kertomusten kudelma –luvussa esittelen
aineiston analyysin vaiheet sekä tutkimustulokset kolmena toisiinsa kytkeytyvänä kokonaisuutena. Pohdinnassa tarkastelen tutkimuksen antia tieteen, taiteen mutta myös käytännön
lastensuojelu- ja kasvatustyön näkökulmista.
Ennen teemaharjoitteluni alkua en ollut tutustunut minkäänlaiseen lastensuojelua käsittelevään kirjallisuuteen, ja lähdin suunnittelemaan omaa toimintaani ja perheille ohjaamaani
kuvataiteellista työskentelyä yksinomaan omien ennakko-oletusteni ohjaamina. Näistä lähtökohdista päädyin valitsemaan työskentelyn pohjaksi teemoja, jotka liittyivät esimerkiksi
perheiden vahvuuksiin, haaveisiin tai mahdollisuuksiin. Työstäessäni myöhemmin kandidaatintutkielmaani, löysin tutkimuskirjallisuudesta kuitenkin viitteitä siitä, että valintani
olivat olleet oikeansuuntaisia.
Päivi Känkäsen sosiaalityön väitöskirja Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti
tilaa ja kokemuksia sekä siihen liittyvät aiemmin julkaistut artikkelit (ks. Känkänen 2013,
s. 19) ovat innoittaneet minua oman tutkimukseni äärelle. Väitöskirjassaan Känkänen
muun muassa etsii teoreettisia perusteluja sille, miten taidelähtöiset menetelmät soveltuvat
lastensuojeluun. Tutkimusta on ohjannut olettamus: ”ratkaisut lastensuojelun pulmiin ja
työmenetelmien kehittämiseen eivät löydy vain lastensuojelun vakiintuneiden ja vallitsevien käytäntöjen sisältä, vaan eri lähestymistapojen, toimintakulttuurien ja tieteenalojen ris-
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teyskohdista”. (emt., 10, 34.) Omassa tutkimuksessani katson Känkäsen kanssa samaan
suuntaan: näen mahdollisuuksia siellä, missä taide, perheet ja lastensuojelu kohtaavat.
Lisäksi olen ammentanut inspiraatiota Taiteeksi tarinoitu oma elämä –kirjasta, joka pohjautuu Taideteollisen korkeakoulun Syreenin Taimi –tutkimushankkeeseen (ks. Sava &
Vesanen-Laukkanen, 2004). Kirja sisältää artikkeleita omaelämäkerrallisesta taidetyöskentelystä koulumaailmassa. Sava ja Katainen (2004, s. 25, 35) käsittelevät artikkelissaan
identiteetin, tarinallisuuden ja taidekasvatuksen kosketuspintoja. Heidän mukaansa tarinallinen työskentely voi olla erityisen perusteltua ihmisille, joiden itseys ja identiteetti ovat
kehittyneet hauraiksi esimerkiksi turvattomien kasvuolosuhteiden vuoksi. He näkevät tulevaisuuden käsittelyn identiteetin rakentumisen kannalta ensiarvoisen tärkeänä ja haastavat
taidekasvatusta osaltaan tarttumaan tulevaisuuden teemaan. Myös lastensuojelun kentällä
tulevaisuuteen suuntaava keskustelun kehys on nähty tarpeellisena (Makkonen, 1995, s.
22).
Vuonna 2007 valmistuneen tutkimusselvityksen mukaan lastensuojelututkimuksesta näyttäisi puuttuvan kokonaan lastensuojelun käsitteen teoreettinen pohdinta, minkä seurauksena lastensuojelusta puhutaan toisinaan ristiriitaisestikin eri yhteyksissä. Selvityksestä käy
myös ilmi, että lastensuojelun asiakkaiden – lasten ja perheiden – ääntä on kuultu tutkimuksissa varsin vähän. (Eronen, 2007, s. 5-6.) Tärkein ajatukseni tätä tutkimusta tehdessäni on ollut tehdä näkyväksi niiden lasten ja vanhempien ääni, joiden kanssa olen saanut
työskennellä. Heidän merkitystään ei ole vähentänyt se tosiasia, että he ovat olleet lastensuojelun asiakasperheitä. Päinvastoin, he ovat antaneet tutkimukselleni tarkoituksen.
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2 LASTENSUOJELUN YHTEISKUNNALLINEN VIITEKEHYS
1990-luvulla käynnistyneet työn, talouden ja arvomaailman muutokset ovat kouraisseet
syvältä suomalaista yhteiskuntaa. Nämä muutokset ovat vaikuttaneet myös perheiden elämään. (Salmi, Bardy & Sauli, 2004, s. 17; Salmi, Huttunen & Yli-Pietilä, 1996, s. 13.) Tässä luvussa tarkastelen suomalaista lastensuojelua yhteiskunnallisena instituutiona suhteessa
lapseen ja perheeseen. Jäsennän kirjallisuuteen pohjautuen sitä teoreettista viitekehystä,
johon tutkimukseni empirian kautta kytkeytyy.

2.1 Perhe nyky-Suomessa
2.1.1 Perheen käsite
Käsitys perheestä vaihtelee ajan, kulttuurin, siihen kuuluviksi katsottujen jäsenten sekä
perheen tehtävien suhteen. Suomessa perhe on perinteisesti mielletty samassa taloudessa
asuviksi isäksi, äidiksi ja lapsiksi. (Arhovaara, 1999, s.158.) Tällaisesta perhemuodosta on
käytetty käsitettä ehjä ydinperhe, jonka on perinteisesti nähty olevan myös lapselle paras
perhemuoto (Nätkin, 2003, s. 16). Ydinperhekäsitys on kuitenkin hiljalleen rappeutunut ja
tilalle on tullut runsas joukko uusia perhemuotoja. Näitä ovat muun muassa yksinhuoltaja-,
uus- ja sijaisperheet, monivanhempaiset perheet, erityyppisten perheiden yhdistelmät sekä
yhdessä asumisen muodot, joissa lapsista huolehditaan yhdessä. (Hurtig, 1999, s. 19.)
Useat uudet perhemallit ovat tosiasiallisesti olleet käytössä jo pitkään, mutta niitä on pidetty jollain tavalla poikkeavina tai ei-hyväksyttävinä (Arhovaara, 1999, s. 158). Perinteisestä
ydinperhemallista eroavat perhemuodot aiheuttavat keskustelua myös nykypäivänä. Julkisuudessa kiistellään aika ajoin siitä, minkälaisen riskin erilaiset perhemuodot muodostavat
lapsen hyvinvoinnille. Nätkinin (2003, s. 38) mukaan perhemuodot itsessään eivät aiheuta
lapselle vahinkoa.
Ihmisellä on synnynnäinen tarve juurtua ja kuulua johonkin ryhmään, yhteisöön tai ihmissuhteeseen. Tällä on suuri merkitys yksilön itsetunnon ja vuorovaikutustaitojen kehittymisen kannalta. (Isokorpi, 2004, s. 70; Känkänen, 2006, s. 137.) Perheenjäsenet ovat olemassa yksilöinä, mutta perheenjäseniksi he tulevat keskinäisten suhteidensa kautta. Ihminen on
elämänsä aikana jäsen useassa perheessä. (Uusimäki, 2005, s. 9.) Perheen kokoonpano voi
vaihdella eri ajankohtina ja jopa eri viikonpäivinä. Perhe on siis tilannesidonnainen ja mo-

7
nitulkintainen ilmiö, mikä osaltaan haastaa avun oikeanlaista kohdentamista mahdollisissa
ongelmatilanteissa. (Forsberg, 1998, s. 235; Uusimäki, 2005, s. 10.)
Viime vuosikymmenten tieteellisissä keskusteluissa ei ole päästy yksimielisyyteen siitä,
mitä perheellä tarkoitetaan ja voiko sellaista käsitettä ylipäänsä käyttää. Kiistelyn seurauksena perhe on alkanut vaikuttaa niin moninaiselta ilmiöltä, että yhtenäisen määritelmän
antaminen on mahdotonta. Onkin ehdotettu, että ratkaisuna voisi olla sen tutkiminen, miten
ihmiset itse ymmärtävät perheen. (Forsberg, 1998, s. 75.) Esimerkiksi lasten perhemääritelmissä keskeisiksi ovat nousseet lapselle merkitykselliset ihmissuhteet (Puroila, 2004, s.
7). Oinosen (1999, s. 163) määritelmän mukaan perhe on kahdesta tai useammasta yksilöstä koostuva ryhmittymä, joka itse määrittelee itsensä perheeksi ja tuntee vastuuta ja velvollisuuksia toisiaan kohtaan.

2.1.2 Yhteiskunnan murros ja rakenteellinen välinpitämättömyys
Suomalaisessa julkisessa keskustelussa viime vuosikymmeniä pidetään usein tietynlaisena
yhteiskunnallisen murroksen aikana. Perinteiset suojamuurit, kuten vakiintuneet lait, normit ja instituutiot ovat horjuneet, mikä on vaikuttanut myös yksilöiden elämänkulkuihin
(Bardy & Känkänen, 2005, s. 16).
1990-luvun lama-aikana perheiden palveluissa tehdyt leikkaukset ovat osaltaan johtaneet
pahoinvoinnin lisääntymiseen (ks. Salmi, Bardy & Sauli, 2004, s. 18; Salmi, Huttunen &
Yli-Pietilä, 1996, s. 13). Säästöjen seurauksena perheiden saamia peruspalveluita karsittiin,
minkä vuoksi lasten ongelmia oli hankala havaita varhaisessa vaiheessa ja ne pääsivät kasvamaan. Samaan aikaan perheiden voimavaroja kuluttivat taloudelliset vaikeudet ja epävarmat työelämän näkymät, jolloin vanhempien edellytykset tukea lapsiaan heikkenivät.
Perheiden tarve saada sosiaali- ja terveysalan palveluja kasvoi, mutta samaan aikaan vähennettiin resursseja myös niistä tukipalveluista, jotka on kohdennettu auttamaan lapsia ja
perheitä ongelmatilanteissa. (Salmi, 2008, s. 38; Salmi, Bardy & Sauli, 2004, s. 18.)
Salmi, Bardy ja Sauli (2004, s. 30) ovat pyrkineet selittämään näitä lasten elinoloissa tapahtuneita kielteisiä kehityskulkuja Franz Kaufmanin rakenteellisen välinpitämättömyyden
käsitteellä. Rakenteellisessa välinpitämättömyydessä ei ole kysymys yksittäisten ihmisten,
päätöksentekijöiden tai muiden tahojen pahansuopaisuudesta tai tietämättömyydestä vaan
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kollektiivisesta rakenteellisesta ilmiöstä. (Salmi, Bardy & Sauli, 2004, s. 30.) Salmen
(2008) mukaan kysymys on siitä, että hyvinvointipolitiikassa vallitsee ristiriita lasten hyvän kasvun edellytyksistä saatavilla olevan tiedon ja poliittisin päätöksin luotujen arjen
ehtojen välillä. Hänen mielestään ”rakenteellinen välinpitämättömyys lasten hyvinvoinnista ilmenee siinä, että edellä kuvatun noidankehän annettiin syntyä. Vielä selkeämmin se
ilmenee siinä, että noidankehän edellytyksiä ei ole kasvun vuosien Suomessa purettu”.
(emt., 39, 41.)
Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2014 tarkastellaan laaja-alaisesti suomalaislasten hyvinvoinnin kehitystä ja nykytilaa erinäisten tilastotietojen valossa. ”Tietoa ei ole tarpeeksi
etenkään alakouluikäisten ja pienten lasten, vammaisten sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten sekä kieli- ja kulttuurivähemmistöihin kuuluvien lasten ja nuorten hyvinvoinnista” (Ylä-Tuuhonen, 2014, s. 6), julkaisussa huomautetaan. Tilastojen perusteella voidaan
kuitenkin todeta, että lasten ja nuorten hyvinvoinnin kokonaiskuva näyttää valoisalta. Huoli lapsuuden eriarvoistumisesta on kuitenkin perusteltua: yhä useampi suomalaislapsi varttuu perheessä, joka kärsii vakavista elintasovajeista. (Aula, 2014, s. 10; Ylä-Tuuhonen,
2014, s. 6.) Tämä on huolestuttavaa muun muassa siksi, että köyhyydellä ja lasten kaltoinkohtelulla on osoitettu olevan yhteyksiä (ks. Drake & Jonson-Reid, 2014, s. 131-148).
Asiantuntijalausuntojen ohella myös lehtien yleisönosastoilla sekä sosiaalisessa mediassa
on keskusteltu vilkkaasti lasten ja nuorten lisääntyneestä pahoinvoinnista. Syitä pahoinvointiin on etsitty monelta suunnalta (Korkiakangas, 2005, s. 47). Keskusteluissa ongelmien aiheuttajaksi on ehdotettu usein ”heikkoa” tai ”hukassa olevaa” vanhemmuutta, toisaalta
on peräänkuulutettu yhteiskunnan ja päättäjien vastuuta hyvinvoinnin edellytysten turvaajana. (Salmi, Bardy & Sauli, 2004, s. 36-37.)
Lastensuojelulain mukaan lapsen vanhemmilla tai muilla huoltajilla on ensisijainen vastuu
lapsen hyvinvoinnista (Lastensuojelulaki 417/2007, 2§). Suomessa on kuitenkin valittu
pohjoismaisen hyvinvointivaltion malli, jossa yhteiskunnalla on merkittävä rooli lasten ja
nuorten päivittäisessä elämässä kasvatuksen, hoidon ja opetuksen antajana päivähoito-,
koulutus- ja terveyspalvelujen kautta. Palveluiden tasosta ja sisällöstä vastuu on yhteiskunnalla. (Salmi, 2008, s. 39.) Sosiaalityössä perheiden ja lasten ongelmat tulevat selkeimmin
esille lastensuojelussa, jonka lisääntynyt tarve kertoo perheiden ongelmien vaikeutumisesta
(Raunio, 2010, s. 286).
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2.2 Lasta suojelemassa
2.2.1 Lastensuojelun tarve
Bardy, Salmi ja Heino (2001, s. 18-19) esittivät vuosituhannen vaihteessa näkemyksen,
jonka mukaan iso osa suomalaisista lapsista ja nuorista voi hyvin ja elää ehkä parempaa
lapsuutta kuin koskaan aikaisemmin. Samalla he esittivät huolensa pienestä, mutta laajenevasta joukosta lapsia, jotka kärsivät ongelmien kasaantumisesta ja vaikeutumisesta. Asiantuntijoiden mukaan huoli on edelleen ajankohtainen (mm. Aula, 2014, s. 11). Lastensuojelussa kohdataan jatkuvasti lapsia, joita ympäröi kaikenlainen niukkuus. Heidän ympärillään on yhteiskunnallisia tekijöitä, lähiverkostoon kuuluvia tekijöitä ja varhaiskehitykseen
liittyviä tekijöitä, jotka hankaloittavat lapsen kehitystä. Taustalla ovat usein sukupolvesta
toiseen jatkuneet pulmat ja lastensuojeluasiakkuus. (Forsberg & Linnas, 2004, s. 228.)
Lastensuojelun tarve on lisääntynyt selvästi viimeisten vuosikymmenten aikana. Esimerkiksi kiireellisten sijoitusten määrä on kasvanut merkittävästi vuoden 2005 jälkeen. (Ks.
Kuvio 1, s. 10.) Vuonna 2013 kiireellisiä sijoituksia tehtiin noin 4 200, mikä on 6,6%
enemmän edellisvuoteen verrattuna. Myös avohuollon asiakasmäärät ovat kasvaneet tasaisesti. Lisääntyneisiin asiakasmääriin vaikuttavat monet asiat, kuten lain edellyttämän varhaisen tuen tarjoaminen lastensuojelun palveluna sekä ihmisten madaltunut kynnys lastensuojeluilmoituksen tekemiseen. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014, s. 1, 11.) Heino ja
Pösö (2003, s. 584-588) huomauttavat, että lastensuojelun tilastointiin liittyy kuitenkin
ongelmia. Luvut kertovat ensisijaisesti toimenpiteistä, ja vasta toissijaisesti lastensuojelun
kohteena olevista ihmisistä ja ilmiöistä. Tilastointiin sisältyy tulkinnanvaraisuuksia ja päällekkäisyyksiä, jotka täytyy ottaa huomioon tilastoja tarkasteltaessa.

10

Kuvio 1. Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret sekä niistä huostassa olleet ja kiireellisesti sijoitetut lapset vuosina 1991-2013. Sama lapsi voi sisältyä sekä kiireellisesti
sijoitettuihin että huostassa olleiden lukumääriin. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2014,
s. 1)
Lapsen voidaan katsoa tarvitsevan suojelua, mikäli hänen kasvuympäristössään tai hyvinvoinnissaan havaitaan sellaisia puutteita tai tekijöitä, joiden arvioidaan uhkaavan lapsen
tasapainoista kasvua ja kehitystä. (Hurtig, 2003, s. 20.) Pääasiallisia lastensuojelun tarpeen
syitä ovat muun muassa vanhempien päihde- ja mielenterveysongelmat sekä perheenjäsenten vuorovaikutukseen ja ihmissuhteisiin liittyvät vaikeudet. Viime vuosina myös väsymykseen ja uupumukseen liittyvät tekijät ovat lisänneet lastensuojelun tarvetta. Yksi syy ei
kuitenkaan yleensä riitä selittämään suojelun tarvetta, sillä nykypäivänä perheiden ongelmat ovat yhä monitahoisempia. (Forsberg & Linnas, 2004, s. 222; Laiho, 2010, s. 161.) On
tärkeää, että lastensuojelun käytännöt pyritään järjestämään perheiden tarpeita vastaaviksi.

2.2.2 Lakiin pohjautuva lastensuojelutyö
Lastensuojelu voidaan käsitteenä määrittää joko lasten hyvinvointiin, sen mahdollisiin uhkiin ja riskitekijöihin liittyviksi tekijöiksi ja lapsiin kohdistuviksi peruspalveluiksi tai lastensuojelu käsitteellistetään hallinnollisena sosiaalityön prosessina, jolloin lastensuojeluksi
ymmärretään vain sosiaalityöntekijöiden asiakkaiksi kirjaamiin lapsiin kohdistettavat viranomaistoimet (Eronen, 2007, s. 5).
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Lähtökohtana lapsen hyvinvoinnille kaikissa yhteisöissä on se, että aikuisen velvollisuus
on reagoida havaitsemaansa lapsen kaltoinkohteluun (Forsberg & Linnas, 2004, s. 218).
Yhdistyneiden Kansakuntien lapsen oikeuksien sopimuksessa Suomi on sitoutunut lasten
oikeuksien turvaamiseen. Lapsen oikeus suojeluun on oikeuksista selkeimmin tunnustettu
ja sisällytetty yhteiskunnan rakenteisiin. (Hurtig, 2003, s. 10; Lapsen oikeuksien sopimus,
1989.) Ajatus lasten hyvinvoinnin valvomisen ja turvaamisen vastuusta on kirjattu myös
lainsäädäntöön. Lastensuojelulain tarkoituksena on taata lapsille turvallinen kasvuympäristö, tarvittava suojelu ja hyvinvoinnin edellytykset (ks. Lastensuojelulaki 417/2007).
Lastensuojelu mielletään usein viimesijaiseksi puuttumiseksi perheen ja lasten ongelmiin.
Tällöin se on tosiasiallisesti jo vaikeisiin ongelmiin puuttuvaa eli korjaavaa työtä. Laajemmin tarkasteltuna lastensuojelutyön tavoite on taata lapsille mahdollisimman normaali
lapsuus tukemalla ensisijaisesti kotikasvatusta ja ehkäisemällä perheen ongelmien hankaloitumista. (Raunio, 2010, s. 289.) Lastensuojelu ulottuu ehkäisevistä, kaikille perheille
suunnatuista, perus- ja tukipalveluista aina raskaimpiin väliintuloihin, joita ovat huostaanotto ja sijaishuolto.
Lakiin pohjautuva perhe- ja yksilökohtainen lastensuojelutyö jaetaan kolmeen pääosaan:
avohuoltoon, huostaanottoon ja sijaishuoltoon sekä jälkihuoltoon. Avohuollolla tarkoitetaan lapsen kasvun tukemista hänen omassa kodissaan tai ”perheen maaperällä” (Forsberg
& Linnas, 2004, s. 220; Suomen laki: Lastensuojelulaki 3§; Uusimäki, 2005, s. 12). Avohuoltotyön tavoitteena on tukea perhettä muutokseen ja kuntoutumiseen, jotta perhe kykenisi selviytymään ongelmista itsenäisesti (Forsberg & Linnas, 2004, s. 227). Lastensuojelulaki painottaa avohuoltoa ensisijaisena tukipalveluna (Lastensuojelulaki 417/2007, 4§).
Avohuollon toimenpiteet eivät aina kuitenkaan riitä, jolloin kunnalla on velvollisuus ottaa
lapsi huostaan ja järjestää sijaishuoltopaikka kodin ulkopuolelta. Lapsen huostaanotto on
yhteiskunnan voimakkainta puuttumista perheen ja lapsen elämään ja sen toteuttamiselle
on aina oltava tarkat lainmukaiset perustelut. Huostaanotossa vastuu lapsen hoidosta ja
kasvatuksesta siirtyy vanhemmilta kunnan sosiaalilautakunnalle. Sijaishuolto voidaan järjestää perhehoitona tai laitoshoitona. Sijaishuollon päätyttyä lapsella on oikeus jälkihuoltoon. Jälkihuolto velvoittaa sosiaalilautakunnan tukemaan lasta tai nuorta sekä tämän vanhempia muun muassa asumiseen, opiskeluun ja toimeentulon turvaamiseen liittyvissä kysymyksissä 21 ikävuoteen asti. (Forsberg & Linnas, 2004, s. 229, 232, 234.)
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Lastensuojelulaki korostaa biologisten suhteiden vaalimisen tärkeyttä ja säilyttämistä silloinkin kun lapsi joudutaan ottamaan yhteiskunnan huostaan. Laissa korostetaan lapsen
kehityksen kannalta tärkeiden, jatkuvien ja turvallisten ihmissuhteiden tärkeyttä. Sosiaalilautakunnan tehtävänä on huolehtia, että lapsen ja vanhemman ja muiden läheisten ihmisten välinen yhteydenpito on mahdollista. (Forsberg, 1998, s. 50; Lastensuojelulaki
417/2007, 30§.)
Lastensuojelulaki edellyttää, että lastensuojelutyötä tehdään myös peruspalveluissa, kuten
neuvolassa, päivähoidossa ja koulussa. Tällöin on usein kyse ehkäisevästä lastensuojelusta, eikä perheiltä sitä saadakseen edellytetä lastensuojelun asiakkuutta (Lastensuojelulaki
417/2007, 3a§, 7-9§). Hyvin toteutettuina nämä palvelut vähentävät lastensuojelun tarvetta.
Jos peruspalveluissa havaitaan syrjäytymisvaarassa olevat lapset ajoissa ja pystytään tukemaan heitä ja heidän perheitään tai ohjaamaan ja motivoimaan perheet tukea antavien piiriin, vähennetään rankempien toimenpiteiden tarvetta. (Forsberg & Linnas, 2004, s. 218.)
Lastensuojelun kentällä perhetyö on keskeinen perheiden tukemisen muoto. Se on syntynyt
tarpeeseen kehittää työmuotoja, joissa arkisuus, jatkuvuus ja intensiivisyys toteutuisivat.
Perinteiset työtavat, kuten toimistokäynnit ja viranomaisneuvottelut, ovat vastanneet heikosti perheiden tarpeisiin. (Hurtig, 2003, s. 25.) Perhetyötä pidetään tavoitteellisena, suunnitelmallisena, perheen tarpeet kattavasti huomioivana perheen tuen muotona. Sitä toteutetaan lastensuojelun prosessin eri vaiheissa, eri toimintaympäristöissä ja eri kohderyhmien
kanssa. Lastensuojelullista perhetyötä järjestetään kunnallisissa peruspalveluissa, yksityisellä sektorilla sekä eri järjestöjen toimesta. (Marttinen, 2014, s. 25-26.) Tämän tutkimuksen aineisto on kerätty perheleirillä, joka on yksi perhetyön muoto. Hurtigin (2003, s. 2829) mukaan perheleireillä pyritään tuomaan vaihtelua arkeen ja tarjoamaan perheille kokemuksia ja elämyksiä, jotka auttavat ratkaisemaan pulmia.

2.2.3 Painopiste ennaltaehkäisevään työhön
Sosiaali- ja terveydenhuollossa varhaisiin ongelmiin puuttumisen käytännöt etsivät vielä
muotoaan. On havaittu, että vanhemmuuden tukeminen ja psykososiaalisiin ongelmiin
puuttuminen sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluissa on ollut riittämätöntä. (Raunio,
2010, s. 289.) Lapsiasiavaltuutetun vuosikirjassa 2014 todetaan, että perheille tarjottavien
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tukipalveluiden ajoittaminen on ontunut: ”Usein on kyse siitä, etteivät lasten vanhemmat
ole saaneet ajoissa tukea omiin ongelmiinsa tai neuvontaa kotikasvatukseen” (YläTuuhonen, 2014, s. 6). Palveluiden uudistamiseksi ehdotetaan nykyistä laajempaa ja hallinnonalarajat ylittävää lapsi- ja perhelähtöistä, eri-ikäisten tarpeet huomioivaa tuen tarjontaa. (emt., 6.) Näihin puutteisiin on yhteiskunnallisella tasolla pyritty vastaamaan muun
muassa lainsäädännön muutoksilla.
Sosiaalihuoltolakia uudistetaan parhaillaan ja sen käyttöönotto tapahtuu vaiheittain. Muutoksella on vaikutusta lastensuojelun palveluihin: tarkoituksena on vahvistaa peruspalveluja sekä vähentää korjaavien toimenpiteiden tarvetta. Vuoden 2015 alusta lapsiperheillä on
ollut mahdollisuus saada välttämätöntä kotipalvelua (ks. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014,
19§) ilman lastensuojelun asiakkuutta. Muu lainsäädäntö astuu pääosin voimaan 1.4.2015.
Osa lastensuojelun avohuollon palveluista, kuten tukiperhetoiminta ja perhetyö, pystytään
lakimuutoksen myötä tarjoamaan myös sosiaalihuoltolain mukaisina yleisinä perhepalveluina. Lapsen kiireellistä sijoitusta koskevia ehtoja tiukennetaan vuoden 2016 alusta alkaen
sekä lastensuojelu- että sosiaalihuoltolaissa. (ks. Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015; Sosiaalihuoltolaki 1301/2014.)
Sosiaalihuoltolaissa säädetään yhteydentotosta sosiaalihuoltoon henkilön, lapsen tai aikuisen, tuen tarpeen arvioimiseksi (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 35§). Muun muassa opetustoimen ja lasten päivähoidon palveluksessa olevilla on ohjaus- ja yhteydenottovelvollisuus,
mikäli henkilön voidaan katsoa tarvitsevan sosiaalihuollon palveluja. Lastensuojeluilmoitusta ei samojen tietojen perusteella edellytetä tehtävän erikseen, mikäli ammattihenkilö on
tehnyt viivytyksettä ilmoituksen palvelutarpeen selvityksestä sosiaalihuoltoon, ja tässä
yhteydessä kertonut yhteydenoton syyt. Muutoksella pyritään lisäämään ajoissa tehtyjä
yhteydenottoja sekä yhteistyötä asiakkaiden kanssa. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015.)
On tärkeää huomioida, että ammattihenkilö on edelleen velvollinen tekemään lastensuojeluilmoituksen viivytyksettä, mikäli hän tehtävässään saa tietää lapsesta, jonka hoidon ja
huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttävät
lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015; Lastensuojelulaki 417/2007, 25§.)
Sosiaali- ja terveysministeriössä arvioidaan, että lakiuudistusten myötä lastensuojelun
asiakasmäärät tulevat pienenemään, koska tukea voidaan tarjota myös muina kuin lasten-
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suojelun palveluina. Arvioiden mukaan ehkäisevien palvelujen lisääminen vähentää muiden palvelujen tarvetta jo lyhyellä aikavälillä. Pitemmällä aikavälillä raskaiden korjaavien
toimenpiteiden tarve vähenee merkittävästi, kun tuen painopiste ajoitetaan ehkäiseviin palveluihin. (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2015.)

2.3 Lapsen asema ja osallisuus lastensuojelussa
Viime vuosikymmeninä lapsen aseman ongelmallisuudesta ja osallisuuden toteutumisesta
on käyty keskustelua useilla tieteenaloilla (ks. Forsberg, 1998; Hurtig, 2003; Pajulammi,
2014; Viljamaa, 2012). Lastensuojelututkimusta eritelleestä katsauksesta ilmenee, että
esimerkiksi alle 12-vuotiaiden lasten kokemukset ovat jääneet 2000-luvun suomalaisessa
lastensuojelututkimuksessa lähes kokonaan ilman huomiota (Eronen, 2007, s. 10). Ongelman tiedostaminen on synnyttänyt lastensuojelun käytänteisiin ja keskusteluihin tarpeen
korostaa lasten huomioimista (mm. Hurtig, 2003, s. 11-12).
Vuonna 2008 lastensuojelulakia uudistettiin, minkä yhteydessä lapsen ja vanhemman oikeusturvaa parannettiin lisäämällä lakiin lapsen osallisuutta koskeva erillinen luku. Luvussa
säädetään lapsen mielipiteen selvittämisestä, puhevallan käytöstä ja edunvalvonnasta.
(Laiho, 2010, s. 167; Lastensuojelulaki 417/2007, 4 luku.) Hotarin, Orasen ja Pösön (2009,
s. 117) määritelmän mukaan ”osallisuus on laajasti ymmärrettynä yhteisöön liittymistä,
yhteisöön kuulumista ja siihen vaikuttamista. Identiteetin kehityksen kannalta osallisuuden
kokemukset ovat ensiarvoisen tärkeitä. Lastensuojelussa lapsen osallisuudessa on kyse
siitä, miten lapsi voi itse olla mukana määrittämässä, toteuttamassa ja arvioimassa työtä,
jota hänen etunsa turvaamiseksi tehdään.” Laihon (2010, s. 167) mukaan kyse on myös
kulttuurisesta muutoksesta: lapsi nähdään subjektina, jonka osallisuutta asioiden käsittelyssä ei voida sivuuttaa.
1990-luvun alkupuolella perhetyön teemaksi nousivat perhekeskeisyys ja sen erilaiset sovellukset. Esimerkiksi Bergin (1991) perhekeskeisen työn mallissa perheet pyritään kohtaamaan kokonaisuutena. Näkemys perustuu ajatukseen, että paras tapa auttaa lasta on perheen yhtenäisyyden vahvistaminen yksikkönä. (Arhovaara, 1999, s. 159; Berg, 1991, s. 45.) Perhelähtöisiä työskentelytapoja on kuitenkin sittemmin kritisoitu aikuisnäkökulman
painottamisesta. Lastensuojelua koskevat tutkimukset ovat toinen toisensa jälkeen nosta-
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neet esiin lasten aseman ongelmallisuuden lastensuojelun käytännöissä (mm. Forsberg,
1998; Hurtig, 2003; Korkiakangas, 2005).
Hurtigin (2003, s. 39) tihkuvan auttamistavan malli kuvaa lastensuojelun logiikkaa, jossa
vanhempien saaman avun ajatellaan vaikuttavan perheen yhteiseen arkeen ja sen kautta
tihkuvan myös lasten hyvinvoinniksi. Tiimalasin muotoon laaditussa mallissa vain murtoosa työntekijöiden auttamiskeinoista koskettaa tosiasiallisesti perheen lasta tai nuorta. (ks.
Kuvio 2, s. 15). Hurtigin tutkimuksen mukaan perhetyössä suojelun kohteeksi asettuukin
usein lasten sijaan aikuisten ja ammattilaisten välinen työskentelysuhde. Hurtig pitää tällaista auttamisen tapaa pulmallisena ja kyseenalaistaa sen sopivuutta lastensuojelun kenttään. (emt., 37-40, 193.)

Kuvio 2. Tihkuvan auttamistavan malli (Hurtig, 2003, s. 39).
Lapsen asema yhteiskunnassa ja oikeus osallistua turvataan lainsäädännöllä. Lasten osallisuusoikeuksia väitöskirjassaan tutkineen Pajulammin (2014) mukaan juridiikka ei kuitenkaan yksin riitä. Hän huomauttaa, että lasten mielipiteiden kuunteleminen edellyttää aikuisten taholta tapahtuvaa asennemuutosta, moniammatillista yhteistyötä sekä toimintatapojen
kehittämistä. (Lapin yliopisto, 2014; Pajulammi, 2014, s. 7, 12).
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Taiteen voidaan katsoa olevan osallistavaa toimintaa, jossa työskentelyn tulos on aina sidoksissa tekijäänsä, mutta myös tuottamisen prosessiin (Bochner & Ellis, 2003, s. 507).
Taiteen avulla ihminen ulkoistaa sisäistä tarinaansa (Heikkinen 2001, s. 120), jolloin hän
saa mahdollisuuden ottaa siihen etäisyyttä, muokata ja artikuloida sitä yhdessä toisten
kanssa (Hänninen, 2002, s. 58). Ajan ja tilan saaminen omalle tarinalle näyttää lisäksi tuottavan kokemuksen omasta elämästä arvostettavana ja tärkeänä. (Vesanen-Laukkanen, Sava
& Martin, 2004, s. 17). Näin ollen taiteen käyttö esimerkiksi osana lastensuojelun perhetyötä saattaisi edesauttaa osallisuuden mahdollistamisen päämäärää.
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3 TAIDE HYVINVOINTIA TUKEMASSA
Tässä luvussa käyn tarkemmin läpi taidetyöskentelyä ihmisen hyvinvointiin tähtäävänä
toimintana. Lisäksi tarkastelen taidetta ilmaisun välineenä sekä tieteen ja taiteen suhdetta
laadullisessa tutkimuksessa. Oman tutkimukseni empiirisessä osuudessa olen soveltanut
kuvataiteellisia työskentelymenetelmiä, mutta tässä luvussa tarkastelen taidetta pääasiassa
kaikki sen alalajit huomioivana kokonaisuutena.

3.1 Taide laadullisessa tutkimuksessa
Bochner ja Ellis (2003, s. 506-507) toteavat taiteen olevan rajoja rikkovaa toimintaa, kun
sitä tarkastellaan tieteen tekemisen näkökulmasta. Suomessa taidealojen korkeakouluopiskelijat ovat kokeneet olevansa törmäyskurssilla tieteen tekemisen perinteiden kanssa,
kun oma tunne taiteen tekemisestä ja taiteen sovellusmahdollisuuksista tieteenä ovat olleet
ristiriidassa tutkimustraditioiden kanssa. (emt., 506-507.) Oma kokemukseni taiteen ja tieteen yhdistämisestä tutkimuksellisessa mielessä on ollut hetkittäin samansuuntainen.
Leavy (2009, s. 2) näkee tieteen ja taiteen välillä yhtäläisyyksiä: ihmisyyden ymmärtämistä
selventävänä toimintana molemmat pohjautuvat tutkimiseen sekä tulosten ilmaisemiseen ja
esittämiseen. Taidetta on hyödynnetty laadullisen tutkimuksen teossa monella tavalla. Tutkijat eri puolilla maailmaa ovat luoneet runsaan joukon menetelmiä, joissa esimerkiksi
visuaalista taidetta on hyödynnetty tutkimuksen aineistolähteenä, analyyttisena työkaluna
tai esitysmuotona (emt., 216-217). Bochner ja Ellis (2003, s. 507) toteavat, ettei taiteeseen
perustuvan tutkimuksen tulosta, esimerkiksi artikkelia, maalausta tai runoa, tulisi tarkastella niinkään ratkaisuna vaan keskustelunavauksena.
Taidetta voidaan käyttää yksittäisenä tutkimuksen osana, täydentämään perinteisempiä
menetelmiä. Tällöin taiteen rooli ei välttämättä ole tuottaa enempää tietoa, vaan syventää
jo olemassa olevaa ja saada aikaan keskustelua. Taidetta on hyödynnetty muun muassa
tutkimuksissa, joissa on haluttu tavoittaa esimerkiksi marginaaleissa elävien ihmisten ääni
tai tarkasteltu identiteettiin liittyvää tematiikkaa. Tällaisissa yhteyksissä taiteella on voitu
saavuttaa näkökulmia, joihin perinteiset tutkimusmenetelmät eivät ole ulottuneet. (Leavy,
2009 s. 258, 13.)
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Suomessa taiteen soveltuvuutta esimerkiksi sosiaalityön kenttään on tutkittu vähän. Känkäsen (2013, s. 117) mukaan tutkimustietoa tarvitaan, jotta kehityksen esteet voidaan tunnistaa ja löytää uudenlaisia, eri toimintasektoreita, eri tieteenaloja ja toimintakulttuureita yhdistäviä mukautuvia työtapoja. Hän kannattaa Elliot Eisnerin ehdotusta sosiaalitieteellisistä
tutkimustiimeistä, joissa hyödynnettäisiin teoreettisen ajattelun rinnalla taiteen ammattilaisten osaamista ja taiteellisesti inspiroitunutta kuvittelua. (emt., 117.) Työparina taidealan
osaaja voi lisätä kasvatus-, hoito- tai sosiaalialan menetelmällisiä mahdollisuuksia (Känkänen, 2006, s. 139).

3.2 Taiteen luonteesta ilmaisun välineenä
Ihmisyyden perusominaisuus on toiminta: luovuus ja luominen (Karlsson-Sutisna, 1995, s.
66). Ilmaisun välineenä taide on ihanteellinen, sillä sitä voivat toteuttaa kaikenikäiset
(Känkänen, 2006, s. 132). Itselleni on ollut tärkeää, että leireillä ohjaamiini toimintoihin
ovat voineet ottaa osaa kaikki halukkaat, ikä- ja taitotasoon katsomatta. Jo aivan pienetkin
lapset kykenevät ottamaan osaa taiteelliseen työskentelyyn, esimerkiksi erilaisia materiaaleja keräämällä, kun työtavat mietitään lapsilähtöisesti (ks. Kuva 1., s. 18).

Kuva 1. Lasten keräämiä käpyjä puunkolossa kesällä 2007.
Riippumatta ilmaisun välineestä, taide on aina sen ajan ja paikan tuote, missä se luodaan.
Usein taide myös ilmentää aikansa arvoja ja normeja. (Leavy, 2009, s. 216.) Toisaalta tai-
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teellinen työskentely mahdollistaa normatiivisuudesta vapaan tilan syntymisen, jossa ei
arvioida oikeaa tai väärää, vaan keskitytään elämykseen ja ilmaisuun. (Sava & Katainen,
2004, s. 29; Känkänen, 2006, s. 134.) Lastensuojelun keskusteluissa tulisi välttää ”paatoksellisuutta” ja ”moralisointia”. Näin ollen esimerkiksi vanhemmat, jotka kokevat syyllisyyttä perheensä tilanteesta, saattavat kokea työskentelyn mielekkääksi.
Känkänen (2006, s. 139) kirjoittaa taidetyöskentelyyn liittyvästä symbolisen etäisyyden
käsitteestä, jonka turvin ihminen pystyy käsittelemään epäsuorasti vaikeitakin asioita. Esimerkiksi rooliasun suojassa vapautunut kerronta tai muun ilmaisun avulla syntynyt avautuminen voi olla kertojalleen merkittävä kokemus. Känkänen (emt., 139) liittää käsitteeseen myös ilmiön, jota eräs äiti kuvasi harjoittelujaksoni aikana seuraavasti: ”Työskentely
vapautti ajatuksia ja tunteita paljon, mitä ei aina niin helppo ole sanoa” (Tutkimuspäiväkirja, 2007; ks. myös Krappala, 2004, s. 173). Yhteydessä taiteeseen ihminen pystyy siis
näkemään ja tuntemaan enemmän kuin pystyy sanomaan (Bochner & Ellis, 2003, s. 508).
Taiteen avulla ihminen voi saada yhteyden omaan sisimpäänsä. Taiteen välityksellä voimme työstää havaintojamme ja kokemuksiamme, ja lisätä näin ymmärrystämme itsestä ja
maailmasta. (Karlsson-Sutisna, 1995, s. 67-68; Känkänen, 2006, s. 133-134.) Merkitykset,
joita taide mielessämme synnyttää, ovat fiktiivisiä (Krappala, 2004, s. 172). Ymmärrystä ja
itsetuntemusta lisäävänä ilmaisun muotona taidetta ei voida arvioida ulkopuolelta annetuilla kriteereillä. Tällöin työskentelyssä tärkeintä on tulla tietoiseksi siitä, mikä on totta itselle. (Sava & Katainen, 2004, s. 26.)
Taiteen yhteys tunteisiin ja ihmisen sisimpään ei aina edellytä henkilökohtaista ilmaisua.
Saresma (2003, s. 603-620) käsittelee artikkelissaan taiteen parantavaa voimaa tilanteessa,
jossa ihminen on menettänyt perheenjäsenensä. Hänen mukaansa ihmiset antavat taiteelle
merkityksiä omien tarpeidensa ja toiveidensa mukaan. Esimerkiksi yksittäinen, jo olemassa
oleva, laulu, runo tai kuva voi tuoda lohtua, joka tuntuu auttavan toipumisen prosessissa.
(emt., 612.)

3.3 Taide ja hyvinvointi
Suomessa on toteutettu viime vuosikymmeninä lukuisia kehittämishankkeita, joissa taiteen
on empiirisin tutkimuksin todettu edistävän ihmisten hyvinvointia. Näissä yhteyksissä tai-
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teellisesta toiminnasta on käytetty vaihtelevia käsitteitä, kuten taide- ja kulttuurilähtöiset
menetelmät, voimauttavat menetelmät, yhteisötaide ja taiteen soveltava käyttö. (Känkänen,
2013, s. 74-75.) Tarkastelen seuraavaksi hankkeista muutamia.
Lastensuojelun sosiaalityössä toteutettiin vuosina 1999–2003 Elämänkertaketju – ilmaisutaidot lastensuojelussa syrjäytymisen ehkäisemiseksi -tutkimus- ja kehittämishanke. (Känkänen, 2006, s. 130). Työskentelyn yhtenä tavoitteena oli saattaa lapsi kosketukseen omien tunteidensa ja muistojensa kanssa, ja sillä tavoin auttaa häntä lisäämään itsetuntemustaan. Yhtenä menetelmänä käytettiin sadutuksen kaltaista tarinatyöskentelyä, jonka pyrkimyksenä on saada lapsi kuvittelemaan itselleen vaihtoehtoisia ja voimavaraisia tulevaisuuden tarinoita, joiden varaan hän voi rakentaa tulevaisuuttaan. (emt., 143, 145.) Tuloksena
havaittiin ”syntyneen vapaata tilaa elämästä kertomiseen ja yhteistä kokemuksellista oppimista, joka mahdollisti usealle taholle ulottuvan mahdollisuuden muutokseen”, kirjoittaa
hankkeessa mukana ollut Känkänen (emt., 130).
Runsaasti huomiota saanut Maailman ihanin tyttö on vuodesta 1998 jatkunut yhteisöllinen
valokuvaprojekti. Projekti on toteutunut taide- ja sosiaalikasvattaja Miina Savolaisen sekä
kymmenen lastenkodissa kasvaneen nuoren naisen yhteistyönä. Projekti perustuu voimautumisen ideaan ja ajatukseen siitä, että jokaisella on oikeus nähdä itsensä arvokkaana ja
ainutlaatuisena. Mukana olleet nuoret ovat pitäneet tärkeänä projektin yhteiskunnallista
sanomaa: yleisö on saanut nähdä heidät yksilöinä ja sankareina, ei vain lastensuojelulapsina. (von Brandenburg, 2008, s. 41; Savolainen, 2015.)
Myrsky on Suomen Kulttuurirahaston vuonna 2008 aloittama valtakunnallinen suurhanke,
joka siirtyi vuonna 2011 Suomen lasten ja nuorten säätiön hallinnoimaksi. Hankkeen tavoitteena on vaikeissa elämäntilanteissa olevien nuorten voimavarojen vahvistaminen taiteen tekemisen kautta. Myrskyssä nuoret pääsevät tekemään taidetta ammattilaisten ohjauksessa omista lähtökohdistaan käsin. Tulosten mukaan hanke on vahvistanut nuorten itsetuntoa ja tarjonnut heille osallisuuden kokemuksia. (Myrsky-hanke, 2015.)
Taidetyöskentelyllä voi olla sekä yksilöllisiä että yhteisöllisiä tavoitteita (Känkänen, 2006,
s. 129). Hyvinvointia edistävänä toimintana taide useimmiten kytkeytyy ihmisten väliseen
vuorovaikutukseen tavalla tai toisella. Yhteisöllisissä taideprojekteissa jaettujen tarinoiden
kautta syntyy tunne yhteenkuuluvuudesta (ks. Känkänen, 2013, s. 78); omaelämäkerralli-
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sessa taidetyöskentelyssä oma tarina kerrotaan ja jaetaan muiden kanssa, jolloin taide voi
saada identiteettiä vahvistavia merkityksiä (ks. Sava & Vesanen-Laukkanen, 2004). ”Vain
itselle kerrottu tarina ei välttämättä vie ymmärrystä eteenpäin. Tarvitsemme toisen ihmisen
– oppaan, peilin, toiseuden – tuomaan erilaisen näkökulman”, toteavat VesanenLaukkanen, Sava ja Martin (2004, s. 17).
Lasten ja heidän vanhempiensa sekä perheiden ja työntekijöiden välisen vuorovaikutuksen
vahvistaminen on nähty keskeisenä kehittämistehtävänä perheiden auttamistyössä (YläTuuhonen, 2014, s. 6). Vuorovaikutuksen ja keskustelun kautta ihminen voi tulla tietoiseksi omista tarpeistaan ja voimavaroistaan. Vuorovaikutustilanne vaatii usein syvällistä asiakkaan elämäntilanteeseen paneutumista, mutta joskus se voi tapahtua vain hetken empaattisena kuunteluna. Yhteys on kahden tai useamman ihmisen ajatusten, tarpeiden ja tunteiden kohtaamista niin, että ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. (Vilen, Leppämäki & Ekström, 2005, s. 23-24.)
Krappalan (2004, s. 168) mukaan vuorovaikutukselliset kohtaamiset tuottavat aina jotakin
uutta ja liikuttavat taideprosessia. Hän huomauttaa, että toisinaan vaikeat aiheet vievät vääjäämättä tilanteisiin, joissa yhteinen hetki jää toisen osapuolen tavoittamattomiin: ”Yhteistä
hetkeä ei koskaan ehkä edes synny, tai sitten osapuoli valitsee kieltäytymisen”. (emt., 168.)
Lastensuojelun piirissä olevien perheiden vuorovaikutukseen liittyy tavallisesti häiriöitä,
joiden purkamiseen tarvitaan moniammatillisuutta sekä vaihtoehtoisia työtapoja. Onkin
kiinnitettävä huomiota siihen, että tarjolla on riittävän yksilöllisiä auttamisen tapoja, jotka
mahdollistavat perheenjäsenten voimavarojen ja tunteiden esilletulon (Korkiakangas, 2005,
s. 41; Känkänen, 2006, s. 137). Känkäsen (2006, s. 129) mukaan taidelähtöiset menetelmät
voivat olla avuksi tiedon ja ymmärryksen syventämisessä erityisesti lastensuojelussa, jossa
työskennellään tiedon katvealueilla.

3.3.1 Taideterapiaa vai terapeuttista taidetta?
Taiteellisella työskentelyllä voidaan nähdä olevan terapeuttisia ulottuvuuksia. Känkänen
(2013, s. 117) huomauttaa, että ”taiteeseen pohjautuvien tutkimuskäytäntöjen sekä käytännön työmenetelmien yleistyessä tulee pohdittavaksi kysymys, missä kulkee raja terapian ja
terapeuttisia vaikutuksia tarjoavan toiminnan välillä”. Oman tutkimukseni puitteissa olen
hetkittäin päätynyt saman kysymyksen äärelle (Tutkimuspäiväkirja, 2009, 2014).
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Vesanen-Laukkanen (2004, s. 68-69) kuvaa omaa taiteen tekemistään kokonaisvaltaiseksi
kokemukseksi, jossa värit, materiaalin tuntu ja ajatuksen työstäminen ovat keskeisellä sijalla. Hän ei kuitenkaan näe työskentelyssään itsehoidollisia piirteitä, vaan kokee sen elämää
rikastuttavana toimintana. Känkänen (2006, s. 135) on kuitenkin sitä mieltä, että taidelähtöisillä menetelmillä on terapeuttista merkitystä juuri silloin, kun ne tuovat mielen iloa
sekä esteettisiä kokemuksia.
Vesanen-Laukkanen (2004, s. 69) näkee taiteen tekemisen terapeuttisuuden olevan kytköksissä erityisesti siihen tilanteeseen, jossa toiminta tapahtuu. Hänen mielestään aika, kiireettömyys ja rauhalliset työskentelyolosuhteet ovat keskeisiä edellytyksiä kuvien ja kertomusten syntymiselle. Vesanen-Laukkasen mukaan terapeuttisena koetut olosuhteet voivat auttaa tekijää pääsemään paremmin sisälle työskentelyyn.
Taiteen tekemisen terapeuttisuus on kuitenkin erotettava taideterapiasta, joka on vakiintunut, ihmisen hyvinvointiin tähtäävä, työskentelyn muoto. Suomessa on käytössä useita
taideterapian suuntauksia, joita hyödynnetään vaihtelevasti eri ympäristöissä muun muassa
terveys-, sosiaali- ja kasvatusaloilla. (ks. Rankanen, Hentinen & Mantere, 2007, s. 9-25;
Salmela & Hiekkanen, 2013, s. 53-55.) Taideterapeuttina toimiminen edellyttää kouluttautumista tehtävään, mutta terapiassa käytettyjä työmuotoja voidaan soveltaa myös muissa
yhteyksissä tapahtuvassa ohjaustyössä (Hautala & Honkanen, 2012, s. 12).
Tavassa, miten olen hyödyntänyt kuvataidetta työskennellessäni perheiden kanssa, voi
nähdä yhtymäkohtia esimerkiksi ratkaisukeskeisen kuvataideterapian kanssa. Salmela ja
Hiekkanen (2013, s. 1) tiivistävät suuntauksen ydinajatuksen seuraavasti: ”Ratkaisukeskeisessä kuvataideterapiassa mielikuvitus ja luovuus nähdään ainutlaatuisina toiminnan alueina, joiden varassa ihmiselle avautuu mahdollisuus omaan luomistyöhön ja elämäntilanteessa olevien asioiden uudelleen arviointiin. Asiakastyössä se mahdollistaa myönteisten asioiden vahvistumista ja uusien ratkaisumallien löytymistä.” Ratkaisukeskeisessä lähestymistavassa myös voimavarakeskeisyys ja tulevaisuuteen suuntautuminen ovat keskeisiä teemoja (Putkisaari, 2013, s. 23; ks. myös Makin, 2000, s. 60).
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3.3.2 Kriittisiä näkökulmia
Taiteen välineellistä käyttöä hyvinvoinnin edistämistarkoituksissa on myös kritisoitu. Von
Brandenburg (2008, s. 17) viittaa raportissaan Kaitavuoreen, jonka mukaan taiteen soveltavaan käyttöön liittyy arvoristiriita: mikäli taide valjastetaan sosiaalisen tai taloudellisen
hyödyn tavoitteluun, taiteen esteettiset ja taiteelliset päämäärät asettuvat tällöin helposti
sivurooliin. Taiteellinen työskentely jo sinänsä voi herättää kriittisyyttä, kun se tuodaan
muilla ehdoilla toimivaan ympäristöön. Taiteelliseen työskentelyyn liitettävä vapaus tai
rajojen rikkominen eivät aina käy yksiin tarkemmin strukturoitujen toimintakulttuurien
kanssa. (Pääjoki, 2004, s. 73.)
Taiteen hyvinvointia edistävien vaikutusten tultua ilmi on puolestaan huolestuttu taiteen
tarkoituksesta osana yksilön kuntoutusta. Taidetta ei tulisi ensisijaisesti käyttää laastaroimaan tilanteita, joissa todellista ongelmaa ei ole löydetty tai se on jäänyt ratkaisematta.
”Toisaalta kääntäen voidaan myös todeta että tilanteissa, joissa todellista ongelmaa ei ole
voitu nähdä ja ratkaista, taide, taiteellinen toiminta tai yhteisöä tutkiva taiteellinen toiminta
voivat nostaa todellisen ongelman esiin ja näin edesauttaa yksilön ja yhteisön kehitystä”,
von Brandenburg (2008, s. 17-18) toteaa. Känkänen (2013, s. 111) puolestaan huomauttaa,
ettei taidetta tulisi valjastaa tuottamaan tietoa asiakirjoja varten, vaan lähtökohtaisesti aina
ihmistä varten.
On myös käyty keskustelua siitä, voivatko taidealojen ammattilaiset toimia auttajien, kuten
sosiaalityöntekijöiden, roolissa (von Brandenburg, 2008, s. 17). Taiteen käyttö menetelmänä on jossain määrin aina epävarma, eikä sen käynnistämiä prosesseja voida ennustaa. Taide voi olla luonteeltaan myös hajottavaa tai mieltä hämmentävää. (Pääjoki, 2004, s. 73.)
Käsitykseni mukaan taidetyöskentelyä järjestettäessä keskeisintä on miettiä toiminnan tarkoitusta suhteessa osallistujiin, oli sitten kyse kasvatus-, hoito- tai sosiaalialasta. Toiminnasta vastaavan ohjaajan on ennen kaikkea tiedostettava oma toimijuutensa: opettaja ei voi
toimia terapeuttina eikä taidealan osaaja sosiaalityöntekijänä.
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4 TARINOIDEN ÄÄRELLÄ
Poikkitieteellisyys, sekä perinteisten ja innovatiivisten tutkimusmenetelmien luova yhdistely, ovat leimanneet 2000-luvun narratiivisesti eli kerronnallisesti suuntautunutta tutkimuskenttää (Chase, 2005, s. 651). Tässä luvussa tarkastelen kerronnallisuutta oman tutkimukseni näkökulmasta sekä avaan tutkimuksen toteutuksen vaiheita. Kirjoitan näkyväksi sitä
teoriaan ja kokemuksiin pohjautuvaa polkua, jota olen tutkimusta tehdessäni kulkenut. Kuvaan myös niitä metodisia työkaluja, tiedon tuottamisen menetelmiä, joiden avulla olen
päässyt perheiden tarinoiden äärelle (vrt. Känkänen, 2013, s. 46).
Käsitteitä narratiivisuus ja kerronnallisuus käytetään tutkimuskirjallisuudessa usein synonyymisesti kuvaamaan kertomuksiin keskittyvää tieteellistä lähestymistapaa (mm. Roos,
2015, s. 32). Vastaavassa merkityksessä on käytetty myös tarinallisuuden käsitettä (mm.
Hänninen, 2002, s. 16-19). Oman tutkimukseni tarkasteluissa käytän suomenkielisiä kertomuksesta johdettuja käsitteitä, mutta kirjallisuusviittauksissa pyrin hyödyntämään alkuperäisen kirjoittajan valitsemaa termiä. Tutkimukseeni liittyy läheisesti myös Hännisen
(2002, s. 20) esittämä sisäisen tarinan käsite. Viittaan termillä yksittäisen perheenjäsenen
mielen sisäiseen prosessiin, joka tulee näkyväksi kertomusten kautta.

4.1 Kerronnallisuuden tasot tässä tutkimuksessa
Ihmiset ovat kautta aikojen hahmottaneet olemassaoloaan tarinankerronnan avulla. Tarinan
kertominen on meille luonteva keino selvittää tapahtumia, liittää niitä menneeseen ja hahmottaa tulevaa. (Bardy & Känkänen, 2005, s. 16.) Kerronnallisuuden esiinmarssin nähdään
johtuvan yleisestä tieto- ja tiedekäsityksen muutoksesta. On havaittu, että ihmisen tietäminen perustuu paljolti kertomusten kuulemiseen ja tuottamiseen. Ihminen tulkitsee maailmaa kertomuksena, joka saa alkunsa ja liittyy aina uudelleen siihen kertomusvarantoon,
jota kutsutaan tiedoksi. Ihminen myös rakentaa identiteettiään kertomusten kautta. (Heikkinen, 2010, s. 145.) Pääjoen (2004, s. 85) mukaan ihmisen haluttomuus tai kyvyttömyys
osallistua oman elämäntarinansa kertomiseen voi olla merkki syrjäytymisen uhasta.
Ihmisten elämäntarinat ja kerronnallisuus kiinnostavat tämän päivän tutkijoita. Viime aikoina useilla tieteenaloilla on tehty tutkimuksia, joissa kerronnallista työskentelyä on tarkasteltu erityisesti yksilön identiteetin eheyttämisen ja rakentumisen näkökulmasta (ks.
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Bardy & Känkänen, 2005; Hyväri & Salo, 2009; Sava & Vesanen-Laukkanen, 2004). Useat tutkijat haluavat ymmärtää, kuinka rakennamme identiteettiämme kertomusten kautta
(Spector-Mersel, 2010, s. 215).
Narratiivisuuden käsitettä on käytetty tieteellisissä keskusteluissa monella tavalla: ensinnäkin narratiivisuudella on viitattu itse tiedonprosessiin ja tiedon luonteeseen eli tietämisen
tapaan sinänsä, toiseksi sillä on kuvattu usein tutkimusaineiston luonnetta, kolmanneksi
narratiivisuus on liitetty aineiston analyysitapoihin ja neljänneksi on tarkasteltu narratiivien
käyttöä ammatillisina työvälineinä. (Heikkinen, 2000, s. 49-55.)
Kerronnallisuus on läsnä omassa tutkimuksessani monella tasolla. Ensinnäkin kerronnallinen tietämisen tapa on lähellä omaa näkemystäni ihmisen tavasta ymmärtää maailmaa ja
itsensä osana sitä. Perheille järjestämieni työpajojen teemat ovat poikkeuksetta sisältäneet
kerronnallisia elementtejä. Olen kannustanut perheitä tarinankerrontaan erilaisten menetelmien ja työskentelytapojen kautta, jolloin kerronnallisuus on toiminut ammatillisena
työvälineenäni. Perheiden työstämät piirrokset ja lumi-installaatiot, sekä niistä tuotetut
kertomukset, ovat luonteeltaan kerronnallista tutkimusaineistoa. Hännistä (2002, s. 20),
Heikkistä (2001, s. 120) sekä Savaa ja Kataista (2004, s. 29) mukaillen suhtaudun perheiden tekemiin piirroksiin ja lumi-installaatioihin kertomuksina. Lisäksi käytän tutkimuksessani kerronnallista analyysitapaa (ks. Polkinghorne, 1995, s. 15-21), ja lopuksi esitän tutkimustulokseni runomuotoon kirjoitettujen kertomusten muodossa.
Kertomuksen käsitteeseen liitettävät hyvän kertomuksen tunnuspiirteet, kuten erotettavissa
olevat alku, keskikohta ja loppu (mm. Heikkinen, 2000, s. 51; Roos, 2015, s. 44), eivät
tässä tutkimuksessa näyttäydy perinteisellä tavalla. Sava ja Katainen (2004, s. 32) pitävät
kuvallista tarinankerrontaa metaforisena ilmaisuna, koska siinä ei useinkaan ole kertomuksen käsitteeseen kytkeytyvää juonta. Kuvallisessa tarinoinnissa etsitään jotain, mitä ei tunneta tai mitä ei ole olemassa. Sen avulla tehdään näkyväksi asioita, jotka ovat peitossa tai
vailla muotoa. (emt., 32.) Myös lasten kerronnalle on ominaista tästä oletuksesta poikkeaminen. Lasten kerronta noudattelee harvoin loogista ja lineaarista juonikaavaa. Kertomukset ovat katkonaisia ja monikerroksisia, ja usein lapset sekoittavat kerronnassaan mennyttä,
tätä hetkeä ja tulevaa. (Puroila, Estola, Syrjälä, 2012, s. 196.) Viljamaa (2012, s. 179) toteaa, että kerronnassaan lapsi suuntautuu paljolti etenkin tulevaisuuteen.
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Bruner (1986, s. 14) erottaa narratiivisessa ajattelussa kaksi maisemaa, jotka ovat kerrotussa samanaikaisesti läsnä. Ensimmäinen on toiminnan maisema, joka sisältää todellisuuden
muuttujia, kuten aikomuksemme tai tapahtumien kontekstin. Kerrotussa on nähtävissä
myös tietoisuuden maisema, joka rakentuu siitä mitä tiedämme, ajattelemme tai tunnemme,
tai mitä emme tiedä, ajattele tai tunne. Toiminnan maisema kertoo mitä tapahtuu, ja tietoisuuden maisema tekee nuo tapahtumat merkityksellisiksi. Viljamaan (2012) mukaan tietoisuuden maisema on lasten kerronnassa vahvasti läsnä: ”Lapset eivät siis kerro niinkään
siitä mitä tapahtui, vaan enemmän siitä, mitä olisi voinut tapahtua ja mitä he toivoisivat,
uskoisivat tai haluaisivat tapahtuneen ja tapahtuvan” (emt., 179).
Ymmärrän oman tutkimusprosessini eräänlaisena hermeneuttisena tulkintana Bruneria
(1991, s. 7-8) mukaillen. Olen muovannut tutkimuksellisia menetelmiä, analyysin näkökulmia sekä muita valintoja kokonaisuuteen sovitellen. Brunerin mukaan myös kertomuksissa kokonaisuus ja sen osat edellyttävät toisiaan. Tutkimukseni rakentuu ymmärtävänä
kerronnallisena tutkimuksena. Ymmärtäminen ihmistieteellisenä metodina on eläytymistä
tutkimuskohteiden henkiseen ilmapiiriin, ajatuksiin, tunteisiin ja motiiveihin (Tuomi &
Sarajärvi, 2008, s. 28).

4.1.1 Monet äänet
Tutkimukseni aineisto koostuu lasten kertomuksista, vanhempien kertomuksista sekä vanhempien ja lasten yhdessä tuottamista kertomuksista. Sava ja Katainen (2004) tarkastelevat
lasten ja aikuisten kerronnan eroja seuraavasti: ”Ensinnäkin aikuisilla on enemmän elettyä
elämää, tarvetta ja perspektiiviä sen käsittelyyn. Toisaalta lasten elämäntarina on potentiaalisesti enemmän avoinna tulevaan. Lasten ja aikuisten tarinoinnissa on erona myös se, ettei
lapsilla ole samalla lailla kehittynyttä itsereflektion kykyä kuin aikuisilla. Siten tietoinen ja
omatoiminen identiteettityö ei kosketa lapsia samoin kuin aikuisia.” (emt., 37.) Nämä ajatukset ovat osaltaan ohjanneet minua tarkastelemaan lähemmin lasten ja vanhempien tuottamaa moniäänistä kertomusten kudelmaa.
Helavirta (2011) toteaa, että metodologisesti lasten ja aikuisten näkökulmien tutkimisessa
on paljon yhtäläisyyksiä, mutta ”lasten aikuisiin nähden marginaalisempi yhteiskunnallinen asema sekä lasten kognitiiviset, psyko-sosiaaliset ja biologiset valmiudet tuottavat erityisiä ehtoja lasten tiedon tavoittamiselle” (emt., 27). Lasten kanssa työskenneltäessä ker-
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ronnalliseen tutkimusotteeseen liittyykin erityisiä pohdinnan paikkoja. Sava, VesanenLaukkanen ja Katainen (2004, s. 7) kysyvät: kenen elämäntarinaa lapsi oikeastaan elää?
Lapsi voidaan nähdä jatkumona jonkun toisen elämässä ja sisäistäessään kasvattajansa näkemyksiä, vaatimuksia, rakkautta tai laiminlyöntejä, lapsi myös rakentaa identiteettiään.
Toisinaan raja lapsen itsensä rakentaman elämänkulun ja sisäistettyjen ”minuuksien” välillä voi olla häilyvä. (Sava & Vesanen-Laukkanen & Katainen, 2004, s. 7; ks. myös Sava &
Katainen, 2004, s. 25.) Pohdittavaksi tulee myös muita tutkimuseettisiä kysymyksiä lapsen
ja aikuisen valtasuhteisiin liittyen (mm. Spyrou, 2011, s. 154; Strandell, 2005). Lapsuuden
ja aikuisuuden välinen suhde on tässä mielessä erityinen suhde, joka edellyttää tutkijalta
sensitiivisyyttä. Lapsista tuotetulla tiedolla voi esimerkiksi olla kauaskantoisia seurauksia
lasten elämään. (Strandell, 2005.)
Tärkeää on tarkastella myös tutkijan vaikutusta kerronnallisesti tuotetun tiedon rakentumisessa. Spector-Mersel (2010, s. 216) huomauttaa, että tutkija vaikuttaa väistämättä tutkimustilanteessa luotuihin kertomuksiin, sillä useimmiten kertomus tuotetaan hänelle – tutkimusta varten. Tosiasiallisesti aineisto on tässä mielessä aina kahden tai useamman henkilön tuottamaa. En siis voi pois sulkea oman toimijuuteni vaikutuksia aineiston syntyyn,
vaikka perheet esimerkiksi työskentelivät itsenäisesti. Tämä konkretisoitui erään haastattelutilanteen ulkopuolella, kun eräs äiti kertoi etukäteen miettineensä ja jännittäneensä, että
”mitenhän mää saisin piettyä sut tyytyväisenä että joku osio onnistus” (Tutkimuspäiväkirja, 2009). Tutkijan ääni (vrt. Chase, 2005, s. 651-679), oma ääneni, on myös sisään kirjoitettuna tähän raporttiin (vrt. Spector-Mersel, 2010, s. 217). Selkeimmin tämä hahmottuu
tutkimustulosten runomuotoisessa esitystavassa.

4.1.2 Taide, identiteetti ja kerronnallisuus
Ymmärrykseni taiteen hyvää tekevistä vaikutuksista suhteessa ihmisluontoon voidaan nähdä pohjautuvan holistiseen ihmiskäsitykseen. Holistisessa, kokonaisvaltaisessa ihmiskäsityksessä ihmisen toiminnan alueet – fyysinen, sosiaalinen ja henkinen – nähdään yhteen
kietoutuneina, toisiinsa vaikuttavina ja toisistaan riippuvina tekijöinä (Lehtovirta, 2010, s.
21). Nähtäessä taide hyvinvoinnin tuottajana, sen yhtenä tavoitteena on elämänhallinnan
lisääntyminen (Känkänen, 2013, s. 78).
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Näkemykseni tulevan tarinoiden tuottamisesta kuvataiteellisin keinoin pohjautuu Savan ja
Kataisen (2004, s. 34-35) esittämään ajatukseen tarinoidusta identiteetistä. Tarinoitu identiteetti eroaa luovan itseilmaisun teoriasta, joka kytkeytyy länsimaiseen tekijäkeskeiseen
taidekäsitykseen (Pääjoki, 2004, s. 65; Sava & Katainen, 2004, s. 34). Sava ja Katainen
esittävät, että identiteettimme rakentuu ja muuntuu tarinoiden kehässä. Itseytemme on näin
ollen jatkuvassa muutoksessa, ja tarinat tuovat tuohon muutokseen merkityksellisyyttä.
(emt., 34.)
Elämäkerrallinen taidetyöskentely keskittyy tavallisesti jo elettyyn (Sava & Katainen,
2004, s. 34). Työskentelyä Elämäkertaketju –hankkeessa ohjanneet työntekijät pohtivat,
voiko elämäkertatyöskentely nostaa esiin sellaista, mitä he eivät kykene vastaanottamaan
ja käsittelemään. Kun työntekijät koulutuksessa kävivät läpi omaa elämäntarinaansa, he
saivat rohkeutta ja uskoa toimintaansa. (Känkänen, 2013, s. 107-108.) Tästä syystä tein
tietoisen valinnan keskittyessäni perheiden haaveisiin. Savan ja Kataisen (2004, s. 35) mukaan epävarman tulevaisuuden käsittely on identiteetin rakentumisen kannalta tärkeää,
koska tulevaisuuteen assosioituu haaveita ja pelkoja sekä oman elämän osalta että globaalisti. Ymmärrykseni mukaan haaveet ja unelmat suuntaavat tulevaan tulevaisuutta epäsuoremmin ja pehmeämmin.

4.2 Tulevan tarinoita tuottamassa
Tutkimukseni lähtökodat ovat siis peräisin harjoittelujaksolta, jonka suoritin Oulun kaupungin Lastensuojelun palveluyksikössä kesällä 2007. Harjoittelun aikana, sekä sitä seuranneina muutamana talvena, pääsin mukaan useille leireille. Näiden leirien aikana tein
eräänlaista pilotointia tulevaa tutkimustani silmällä pitäen. Toiminta käynnistettiin aina
yhteisellä suunnittelutuokiolla, jonka aikana leiriläiset ideoivat toteutettavan teoksen antamieni virikkeiden pohjalta. Tätä seurasi varsinainen työskentelyvaihe, johon saattoi hyvin
vierähtää kokonainen päivä. Toiminnan päätteeksi päivän anti koottiin vielä yhteisesti
muiden mukana olleiden perheiden sekä ohjaajien kesken.
Näiden kokemusten pohjalta tein suunnitelman tutkimuksestani. Perheiden pääasiallisena
tehtävänä oli rakentaa lumesta ja luonnonmateriaaleista Paikka Haavemaailmassa –
installaatio (ks. Kuva 2, s. 29), mutta aineistonkeruu tapahtui monivaiheisesti.
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Kuva 2. Erään perheen installaatio aiheesta Paikka Haavemaailmassa.

4.2.1 Perheleiri kontekstina
Aineisto tutkimukseen on kerätty eräällä perheleirillä vuonna 2009. Osallistujien yksityisyyden suojaamiseksi jätän paljastamatta leirin tarkemman toteutusajankohdan sekä paikan. Lastensuojelun työntekijät olivat etukäteen valinneet leirille mukaan 8 avohuollon
asiakasperhettä (ks. Luku 2.2.2), joista tutkimukseeni halusi lopulta osallistua 5: yhteensä 7
aikuista ja 11 lasta, jotka olivat iältään 1-13-vuotiaita. Mukana oli sekä yhden että kahden
vanhemman perheitä.
Ennen leirin alkua työntekijät välittivät kaikille mukaan lähteville perheille valmistelemani
tutkimuslupahakemuksen (ks. Liite 1). Lisäksi esittelin itseni, sekä kerroin lyhyesti tulevasta roolistani leirin aikana linja-autossa matkalla leiripaikalle. Tämän jälkeen perheille
annettiin vielä aikaa miettiä, haluavatko he olla mukana tutkimuksessa. Perheillä oli myös
mahdollisuus esittää minulle tarkentavia kysymyksiä, sillä olin mukana leirin muissa toiminnoissa tutkimusosuuteni ulkopuolisella ajalla. Perheiden oli mahdollista osallistua
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myös pelkästään kuvataiteellisen työskentelyn osuuteen ja jättäytyä kuitenkin tutkimuksesta ulkopuolelle.
Perheiden kanssa työskennellessäni minulla ei ollut heistä käytössäni minkäänlaisia taustatietoja (vrt. Helavirta, 2007, s. 631). Tämä liittyi osaltaan lastensuojelun salassapitorajoitteisiin, mutta toisaalta ajattelin myös itse, että haluan tutustua perheisiin vasta paikan päällä. Mielestäni roolini perhetyön kokonaisuuden ulkopuolisena toimijana oli hedelmällinen.
Pystyin keskittymään sekä perheisiin että työskentelyyn täydellä intensiteetillä. Tosiasiallisesti tiedostin toki myös lastensuojelun olemukseen sisältyvän jännitteen, missä vanhempi
ja hänen toimintansa suhteessa lapseen, asettuu työntekijöiden arvioinnin kohteeksi (ks.
Laiho, 2010, s. 162). Yritin kuitenkin tietoisesti minimoida jännitteen vaikutukset työskentelyyn. Sen olemassaoloa ja vaikutusta tutkimuksen kulkuun ei voi silti täysin pois sulkea:
on esimerkiksi mahdollista, että tästä syystä jotkut perheenjäsenet antoivat sosiaalisesti
suotavia vastauksia haastattelun aikana (ks. Hirsjärvi, 2009a, s. 206).
Olen hankkinut tutkimusluvan perheiden lisäksi myös sosiaalitoimen johdolta (ks. Liite 2).
Koska yhtenä aineistontuottomenetelmänä on ollut taidetyöskentely, minun on täytynyt
perustella ja kuvata oman tutkimukseni tarkoitus sekä kulku erityisen tarkkaan. Uskon tämän liittyvän erityisesti siihen, että taide voi olla väärin käytettynä myös hyvinvointia haittaavaa (Pääjoki, 2004, s. 73). Asian käsittely ei kaikessa mittavuudessaan käy ilmi liitteenä
olevasta tutkimusluvasta: ennen luvan saantia toimitin sosiaalitoimen johdolle tarkempia
perusteluita sekä suunnitelman tutkimuksestani.

4.2.2 Aineistonhankinnan menetelmät
Valitessani menetelmiä tutkimusaineiston hankkimista varten tukeuduin aiempiin kokemuksiini perheiden kanssa työskentelemisestä. Halusin, että tutkimustilanteet pystyttäisiin
järjestämään mahdollisimman luontevaksi osaksi perheleirin kokonaisuutta. Lisäksi pidin
tärkeänä sitä, etteivät käytettävät menetelmät kuormita perheitä tahattomasti leirin aikana
(vrt. Helavirta, 2007, s. 630). Oli myös ensisijaisen tärkeää suojata perheenjäsenten henkilöllisyys tutkimuksen aikana.
Alun perin suhtauduin ainoastaan perheiden haastattelemiseen menetelmänä, jolla hankkisin aineistoa tutkimustani varten. Olin nimittäin kiinnostunut perheiden kokemuksista ku-
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vataiteellisesta työskentelystä perhetyön kontekstissa ja ajattelin, että saan perheiden haastattelemisesta riittävästi aineistoa tutkimukseeni. Kun tutkimukseni fokus alkoi kohdentua
uudella tavalla, kohti perheiden kertomuksia, aloin nähdä myös kuvataiteellisen työskentelyn keskeisenä aineistontuottomenetelmänä. Känkänen (2013) korostaa tiedon intressin
tärkeyttä, kun tutkimustietoa tuotetaan taidetta hyödyntäen: ”Tähdellisiä kysymyksiä ovat:
miksi ja mitä tietoa halutaan, ketä varten sitä hankitaan ja miten tietoa tuotetaan” (emt.,
111). Koen, että kuvataiteellinen työskentely oli merkittävä osa kokonaisuutta alusta alkaen, mutta sen merkitys muuttui tutkimuksen edetessä keskeisemmäksi. Tässä yhteydessä
on tärkeää huomioida, että kuvataiteellisen työskentelyn, piirtämisen ja lumirakentelun,
tuotokset eivät sellaisenaan ole mukana tutkimukseni analyysissa, vaan ainoastaan tarkastelen niitä välillisesti perheenjäsenten kertomusten kautta.
Piirrosten käyttö tutkimusmenetelmänä on tavallista. Päätin jo alussa, että perheet tulisivat
suunnittelemaan omaa työskentelyään osittain piirroksen muodossa. Freeman ja Mathison
(2009, s. 114) ovat tarkastelleet piirrosten käyttöä yhtenä lapsuudentutkimuksen menetelmänä. Heidän mukaansa piirtäminen voi muun muassa helpottaa ujojen osallistumista keskusteluun, antaa koehenkilöille vaihtoehtoisen tavan ajatusten ilmaisuun sekä vähentää
ryhmän vaikutusta yksilöön. Piirroksilla voidaan täydentää muilla menetelmillä saatua aineistoa. Heidän mukaansa piirrokset ovat erityisen arvokkaita silloin, kun niihin yhdistetään osallistujien omakohtaiset tulkinnat. Mielestäni mihin tahansa kuvataiteelliseen menetelmään voidaan tutkimuksen teossa suhtautua vastaavalla tavalla.
Paikka Haavemaailmassa –installaatiot toteutettiin maataiteen periaatteita hyödyntäen.
Maataiteella tarkoitetaan taidetta, jossa maisema tai maan kamara muutetaan taideteokseksi. Suuntaus syntyi 60-luvulla vastalauseeksi gallerioihin ja museoihin keskittyneelle, kaupallisesti sävyttyneelle, toiminnalle. Myös ekologinen näkökulma on ollut maataiteessa
keskeinen. (Kallio et al., 2002, s. 389-390.) Käyttämääni menetelmää voidaan tarkastella
myös talvitaiteena (ks. Huhmarniemi, Jokela & Vuorjoki, 2003).
Olin aikaisemmilla leireillä havainnut, että maataide toimi perhetyön yhteydessä hyvin.
Menetelmänä maataide on edullinen, ja se mahdollistaa useamman henkilön työskentelyn
saman teoksen äärellä hedelmällisellä tavalla. Toiminnan toteuttaminen ulkona tuo työskentelyyn lisäksi omat positiiviset piirteensä. Eräällä lastenleirillä myös perhetyön ohjaajat
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halusivat ottaa osaa työskentelyyn. Yksi ohjaajista kuvasi kokemuksiaan työskentelystä
seuraavasti (ks. Kuva 3, s. 32):
”Työn aloitus alkoi kahden ohjaajan voimin. Lasten mukaantulo tuli uteliaisuuden kautta:
-Mitä nuo tekee? Ideaa toteuttivat lapset ja aikuiset yhdessä. Lapset innostuivat valtavasti
ja työ eli ja sai uusia ideoita kaikilta. Tekeminen herätti sympatiaa muurahaisia kohtaan,
kun niiden elämää helpotti silta kallioisella kulkureitillä – innostusta, onnistumisen iloa.
Ystävyyden silta laajeni inspiraation myötä ja siitä pitivät lapset huolta vielä jälkeenpäinkin korjaamalla rikkoutuneita kohtia.”
(Tutkimuspäiväkirja, 2007)
Mielestäni kuvaus perustelee erinomaisella tavalla menetelmän sopivuutta perhetyön yhteyteen.

Kuva 3. ”Ystävyyden silta”.
Haastattelumuodoksi valitsin ryhmähaastattelun perheittäin. Leirin yhteydessä tämä haastattelumuoto oli aikataulullisesti järkevin toteuttaa. Koska mukana oli myös aivan nuoria
lapsia, oli luontevaa, että perheenjäsenet saattoivat tarvittaessa tukea ja täydentää toisiaan.
(ks. Helavirta, 2007, s. 631; Hirsjärvi, 2009a, s. 211). Toisaalta ryhmähaastattelun heikkoutena voidaan pitää ryhmäkontrollia, jos muu ryhmä esimerkiksi estää tiettyjen asioiden
esille tulon tai joku haastateltavista pyrkii dominoimaan haastattelun kulkua (Hirsjärvi
2009a, s. 211). Haastattelujen aikana tiedostin, että näin tapahtui jonkin verran. Tällöin
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pyrin hienovaraisesti ohjaamaan keskustelua toiseen suuntaan tai kohdensin kysymykseni
suoraan jollekin perheenjäsenistä. Oli tärkeää, että niin lapset kuin vanhemmatkin saivat
vastata kysymyksiin ja kertoa näkemyksiään.
Haastattelutyyppinä käytin puolistrukturoitua haastattelua eli teemahaastattelua (Tuomi &
Sarajärvi, 2009, s. 75). Haastattelutyyppi sopi tutkimukseeni, sillä teemahaastattelulla pyritään siihen, että haastateltavalla on vapaus kertoa asioista oma tulkinta ja tuoda oma ääni
kuuluviin (Hirsjärvi & Hurme, 2004, s. 48). Perheiden kokoonpano haastattelutilanteissa
vaihteli. Haastattelut toteutettiin ilta-aikaan, ja pitkän päivän jälkeen osa lapsista alkoi väsyä. Näin ollen päätimme vanhempien kanssa yhteistuumin vapauttaa heidät tilanteesta.
Haastattelut kestivät 15-30 minuuttia ja ne videoitiin. Ajattelin, että videointi olisi tallennusmuotona kattavampi kuin pelkkä äänen taltiointi. Halusin valinnallani muun muassa
ennaltaehkäistä eri perheenjäsenten äänten sekoittumista toisiinsa (Hirsjärvi, 2009a, s.
211). Jälkikäteen valintani osoittautui kullanarvoiseksi. Videoaineistoa katselemalla palasin leiritunnelmiin. Lisäksi videoaineiston havainnointimahdollisuus osoittautui tarpeelliseksi analyysivaiheessa. Havainnoimalla saadaan välitöntä ja suoraa tietoa ihmisten toiminnasta ja käyttäytymisestä (Hirsjärvi, 2009a, s. 213).
Tutkimusmenetelmien triangulaation eli yhteiskäytön, voidaan katsoa vahvistavan tutkimukseni validiutta. Kuvataiteellinen työskentely, haastattelut sekä havainnointi tuottivat
jokainen merkittävää ja laadultaan erilaista tietoa tutkimukseni kohteesta (vrt. Hirsjärvi,
2009b, s. 231, 233).

4.2.3 Aineistonhankinnan prosessi
Aineisto on kerätty kahden leiripäivän aikana. Jälkikäteen tarkasteltuna kyseessä oli perheleiriin sisällytetty prosessi, joka käynnistyi jo ennen varsinaisen leirin alkua ja päättyi perheiden haastattelemiseen. Olin mukana työskentelyn kaikissa vaiheissa ensisijaisesti tutkijana, mutta myös ohjaamassa ja opastamassa käytännön toimintaa. Tutkimukseen osallistuminen edellytti perheiltä mukana oloa neljässä eri vaiheessa: 1. työn suunnittelussa, 2.
ulkotyöskentelyssä, 3. töiden yhteisessä tarkastelussa sekä 4. haastattelussa. Käyn seuraavaksi läpi prosessin kutakin vaihetta tarkemmin.
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1. Paikka Haavemaailmassa –installaation suunnittelu
Prosessi käynnistettiin työn suunnittelulla. Kokoonnuimme perheiden kanssa yhteiseen
tilaan ensimmäisen leiripäivän iltana. Esittelin heille Paikka Haavemaailmassa installaation tehtävänannon ja siihen liittyvän seuraavan päivän ulkotyöskentelyn, sekä
alustin työn suunnitteluvaiheen. Korostin kaikkien perheenjäsenten osallistumisen tärkeyttä
installaation tuottamisessa. Alustuksen jälkeen perheet saivat jäädä työstämään suunnitelmaansa samaan tilaan, mutta suunnitelman jatkaminen esimerkiksi majoitustiloissa oli
myös mahdollista.
Suunnitteluvaiheen tueksi olin valmistellut apukysymyksiä, joiden tehtävänä oli auttaa
perheitä työskentelyn käynnistämisessä. Sijoitin kysymykset kaikkien nähtäville tilan seinälle. Kysymykset olivat:
- Millainen paikka on? (pieni - suuri, avara - suojaisa, pysyvä – katoava jne.)
- Miltä siellä näyttää? Millaisia ääniä kuuluu? Miltä tuoksuu?
- Mitä siellä voi tehdä? Kenen kanssa?
- Missä se on?
Kysymysten pohjalta perheet työstivät ideakartan tai luonnoksen haavepaikoistaan. Työvälineinä tässä vaiheessa olivat A3-kokoa olevat paperiarkit sekä erilaisia piirustusvälineitä.
Perheet itse saivat valita, halusivatko esittää ideansa piirroksina vai kirjoittaen.
2. Ulkotyöskentely
Ulkotyöskentelyä varten kokoonnuimme seuraavan päivän aamuna ulos majoituspaikan
läheisyyteen. Esittelin lyhyesti lumen työstämisen mahdollisuuksia tarjolla olevia välineitä,
kuten lapioita, ämpäreitä ja pahvilaatikoita, hyödyntäen. Tämän jälkeen opastin perheitä
hakeutumaan maastoon mieluisalta tuntuvaan paikkaan ja työstämään installaationsa sinne.
Työskentelylle oli varattu aikaa kaksi tuntia, mutta halutessaan perheet saivat jatkaa rakentelua joustavasti myös muiden leiriaktiviteettien ohella. Kiertelin työskentelyn ajan ulkona
perheiden parissa. Tarvittaessa olin heidän saatavillaan mahdollisia kysymyksiä varten,
mutta pääasiassa annoin heille oman tilan ja työrauhan.
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3. Töiden tarkastelu
Töiden yhteinen tarkastelu, jakaminen (ks. Sava & Vesanen-Laukkanen, 2004, s. 16-17),
toteutettiin toisen leiripäivän iltana makkaranpaistoretken yhteydessä. Halutessaan perheet
saivat valaista lumirakennelmaansa kynttilöillä. Tämän vaiheen tarkoituksena oli, että jokainen perhe sai kertoa omasta työstään toisille juuri sen verran mitä halusivat. Halutessaan perheet pystyivät myös kieltäytymään työnsä esittelystä ja jonkin verran näin myös
tapahtui. Myös kertomatta jättämistä voidaan pitää itseilmauksen muotona (Sava & Katainen, 2004, s. 25). Valmiiden töiden ja työskentelyn herättämiä ajatuksia jaettiin myös yhteisesti. Tämä prosessin vaihe on videoitu.
4. Haastattelu
Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluina perheittäin työskentelypäivän iltana. Perheet
varasivat haastattelua varten itselleen parhaiten sopivan ajan yhteiseen tilaan jättämästäni
aikataulusta. Olin etukäteen kertonut, että kukin haastattelu kestää noin 30 minuuttia. Koska päivä oli ollut intensiivinen, pyrin järjestämään tilanteen perheille mahdollisimman vähäkuormitteiseksi.
Haastattelun videoinnissa minulla oli apuna leirillä mukana ollut työharjoittelija, koska
toimin itse haastattelijan roolissa. Haastattelun alussa kerroin perheille, miksi haluan haastatella heitä. Kerroin myös, minkä vuoksi tilanne videoidaan. Perheenjäsenet saivat myös
kieltää kasvojensa näkymisen videolla. Haastattelun apuna käytin haastattelurunkoa, jonka
olin jäsentänyt prosessin eri vaiheiden ympärille (ks. Liite 3), sekä perheiden suunnitteluvaiheessa työstämää ideakarttaa.
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5 KERTOMUSTEN KUDELMA
Palasin leirillä hankitun aineiston äärelle uudelleen vasta syksyllä 2014. On mahdollista,
että hukkasin välissä kuluneiden vuosien aikana jotain, mitä leirin aikoihin pidin tähdellisenä. Toisaalta tutkimusotteeni sekä menetelmälliset lähtökohdat ovat hakeneet muotoaan,
ja valinnat niiden suhteen olen tehnyt vasta kuluneen lukuvuoden aikana. Uskon, että nämä
ratkaisut ovat puolestaan ohjanneet minua huomaamaan aineistosta jotain, minkä äärelle en
olisi aiemmin osannut pysähtyä.
Pääjoen (2004) mukaan ”Elämäntarinat eivät ole vain yksilön vastuulla, vaan rakentuvat
siitä suhteiden verkosta, jossa yksilökokemukset ja yhteiset tarinoiden ainekset kohtaavat”
(emt., 85). Tässä luvussa käyn läpi aineiston analyysin vaiheet sekä tutkimuksen tulokset,
ja esitän ne kolmena toisiinsa kytkeytyvänä kokonaisuutena. Ensimmäiseksi tarkastelen
tulevan näyttäytymistä perheiden kerronnassa ja sen määrittymistä koko aineiston kattavaksi kehyskertomukseksi. Tämän jälkeen keskityn yksinomaan lasten kertomuksiin ja
viimeiseksi käsittelen perheiden yhdessä tuottamien kertomusten kokonaisuutta.
Analyysipolkuni on rakentunut monivaiheisesti: lyhyesti kuvattuna olen päätynyt aineistolähtöisen analyysin (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 95) kautta narratiiviseen analyysiin (Polkinghorne, 1995, s. 15-21) ja edelleen tulosten osittaiseen runomuotoiseen esitystapaan
(vrt. Gannon, 2001, s. 787-800; Poindexter, 2009, s. 92-99). Ymmärrän tutkimuksen tulokset moniäänisenä kertomusten kudelmana, jonka pohjalta etsin vastauksia tutkimusongelmiini. Kertomuksiin nojautuen pohdin, millaisia ovat lastensuojelun asiakasperheiden tulevan tarinat sekä mikä merkitys kuvataiteellisella työskentelyllä on perheiden kerronnalle.

5.1 Tuleva perheiden kertomuksissa
En osaa tarkalleen yksilöidä sitä hetkeä, jolloin olen ryhtynyt analyysia tekemään, mutta
jonkinasteista yhteenvetoa työskentelyn tuloksista näytämme tekevän jo videotallenteissa
yhdessä perheenjäsenten kanssa. Videoaineistoa rajautui tutkimukseen mukaan yhteensä
110 minuuttia. Litteroinnin suoritin sanatarkasti. Kiinnitin aineistossa huomiota myös esimerkiksi erityisen iloisiin ilmauksiin, jotka merkitsin ylös puhtaaksikirjoitetun tekstin yhteyteen. Litteroitua haastatteluaineistoa kertyi yhteensä 43 sivua.
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Litteroinnin aikana kiinnitin huomioni siihen, että perheenjäsenet liittivät Paikka Haavemaailmassa -installaatioihinsa monenlaisia toiveita, haaveita, unelmia ja haluamiaan asioita. Ymmärsin, että näille kaikille kertomuksille oli yhteistä tulevaisuuteen suuntaaminen.
Tulevaisuuteen suuntaaminen on nähty muun muassa toivoa vahvistavana tekijänä (Tikkanen, 2012, s. 42).
Ihminen tarkastelee elämäänsä, mennyttä, tätä hetkeä ja tulevaa, aina nykyisyydestä käsin
(Spector-Mersel, 2010, s. 212), mutta liikkuu kertomuksissaan näissä kaikissa ulottuvuuksissa (Puroila, Estola, Syrjälä, 2012, s. 201; Perez & Tobin, 2014 s. 79). Kerronnallinen
lähestymistapa näkee ihmisen ajallisena olentona, jonka nykyhetki sisältää aina myös palan
mennyttä ja tulevaa (Hänninen, 2002, s. 58). Kerronnallisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein analyyttisista linsseistä (Chase, 2005, s. 651; Spector-Mersel, 2014, s. 24), joiden läpi tutkija tarkastelee omaa aineistoaan. Tässä tutkimuksessa tuleva asettui siksi teoreettiseksi lähtökohdaksi, jota lähdin ensimmäisenä tarkastelemaan. Käsitän tulevalla kaiken sen, mitä ihminen näkee tai ei näe olevan tulossa edessäpäin elämän polullaan. Näin
ollen ymmärrän tulevan yläkäsitteenä, jonka alle sijoitan esimerkiksi tulevaisuuskuvan
(mm. Ollila, 2008, s. 26-30) ja toivon (mm. Tikkanen, 2012) käsitteet.

5.1.1 Tulevan moninaisuus
Aloitin analyysin tekemisen litteroidusta aineistosta ja päädyin ensimmäisenä kokoamaan
kaikki perheenjäsenten tuottamat tulevaa kuvaavat kertomukset omaksi tiedostoksi. Tässä
yhteydessä huomasin, että lähes kaikki kertomukset olivat rakentuneet vuoropuheluna perheenjäsenten, mutta myös tutkijan eli itseni, kesken (mm. Roos, 2015, s. 106). On merkille
pantavaa, että vuorovaikutuksella oli merkittävä rooli myös kuvataiteellisen työskentelyn
aikana.
Tutkija: Haitteko te siihen mittään muita materiaaleja?
Poika: Ei, pelekkää lunta.
Äiti: Eei, kaikki lunta.
Tutkija: Ja siitä te sitten muotoilitte ne.
Poika: Muutaku kynttilä. Ja tuli kynttilään, jälkeenpäin.
(Perhe 4)
Analyysin edetessä aloin hahmottaa tulevan keskeisenä teemana, eräänlaisena kehyskertomuksena, joka sitoi yhteen perheenjäsenten yksittäiset kertomukset. Hahmottaakseni pa-
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remmin tulevan tarinoiden moninaisuutta, järjestin ne aineettomien ja aineellisten haaveiden luokkiin (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 93). Aineelliset haaveet järjestäytyivät näin
kodin, useimmiten haaveiden kohteena olevan omakotitalon, sekä kotiin liittyvän irtaimiston ympärille. Perheenjäsenet haaveilivat muun muassa taulutelevisiosta, tietokoneista,
lemmikkielämistä, puutarhasta ja paljusta. Myös uudesta autosta ja mönkijästä haaveiltiin.
Aineettomien haaveiden kokonaisuus oli monimutkaisempi. Kokeilin aineiston järjestämiseen erilaisia luokitteluja ja päädyin sijoittamaan haaveet aineistosta nousseiden ilmausten
alle neljään luokkaan. Luokiksi muodostuivat Ois hyvä olla, Ois kiva käyä, Haluais menestyä ja Kodin tunnelma. Havainnollistan tätä luokittelua taulukossa (vrt. Tuomi & Sarajärvi,
2009, s. 93), johon olen poiminut esimerkkejä kustakin luokasta (ks. Taulukko 1., s. 38).
Ilmaisut on esitetty taulukossa alkuperäisessä muodossaan.
Taulukko 1. Esimerkki aineettomien haaveiden luokittelusta.
OIS HYVÄ OLLA
Semmonen terveys, että pärjää sillä.
Suojamuurin ku sais purettua, että ois hyvä olla itellä
ja kaikilla muilla.
Ois kiva saaha Toivola1 takasi, siitä oli hirveen paljo
hyötyä monille.
HALUAIS MENESTYÄ
Äiti halluis valmistua koulusta.
Isi haluais menestyä ku sillä on bändi.

OIS KIVA KÄYÄ
Venetsian matka.
Ois ihan kiva käyä joskus ulukomailla.
Putousta ois kiva käyä kattoon.
Kalastamassa.
KODIN TUNNELMA
Semmosta lämpöä ja turvaa.
Rauhaa ja hiljaisuutta.
Rakkautta.

Yksi perhe toi haastattelussa esiin haaveilevansa rahasta. Raha voidaan seuraavaan esimerkkiin viitaten luokitella joko aineettomaksi tai aineelliseksi haaveeksi. Rahan aineeton
käyttöarvo suhteessa aineelliseen rahasäkkiin ei ole yksiselitteinen.
Äiti: Kun sen rahasäkin sais niin sillä vois sitte saaha –
Isä: Niin että jos jotaki pientä voittua tulis jostaki.
Äiti: Sillä vois sitte saaha nuita tuommosia ylimääräsiä.
(Perhe 2)

1

Kuntoutuspaikan nimi muutettu.
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Ollila (2008, s. 3) on soveltanut väitöskirjassaan Kerrottu tulevaisuus: alueet ja nuoret,
menestys ja marginaalit Polkinghornen (1995, s. 15-21) esittämää narratiivista analyysia
tarkastellessaan 15-16-vuotiaiden kertomuksia tulevaisuuskuvista suhteessa asuinpaikkaan
(Helsinki, Kittilä, Kemijärvi). Tutkimuksen erilaisia kertomuksia lukiessani oivalsin, että
myös oman tutkimukseni tulevan tarinoista löytyy sisällöllistä vaihtelua, jossa vanhempien
ja lasten kertomukset näyttäytyvät kovin erilaisina. Tämän tiedostettuani aloin käsitellä
lasten kertomuksia omana kokonaisuutenaan. Toiseksi tarkastelun kohteeksi muodostui
myöhemmin perheiden yhdessä tuottamien kertomusten kokonaisuus. Tuleva puolestaan
asemoitui sekä lasten että aikuisten kertomuksia yhdistäväksi yläkäsitteeksi ja lähes koko
aineiston kattavaksi kehyskertomukseksi. Seuraavassa luvussa tarkastelen tulevan teemaa
yhtenä tutkimustuloksena lastensuojelun kontekstiin peilaten.

5.1.2 Kehyskertomuksena Tuleva
Perheille antamani tehtävä, Paikka Haavemaailmassa –installaation suunnittelu ja toteutus,
synnytti perheenjäsenten mielissä moninaisen ja vaikuttavan joukon tarinoita. Tehtävänannon pohjalta perheenjäsenet ryhtyivät haavemaailman kuvittelun ohella toivomaan, tahtomaan, tähtäämään ja kuvittelemaan. He halusivat myös saavuttaa ja menestyä. Kertomuksista ilmeni, että perheet suhtautuivat haaveisiinsa vaihtelevilla aikajänteillä: osa haaveista
sijoittui lähitulevaisuuteen, osa kaukaisuuteen – osa toisiin maailmoihin. ”Ilman uskoa
huomiseen ihmisellä ei ole voimia tähänkään päivään”, toteaa nuorten toivoa väitöskirjassaan tutkinut Tikkanen (2012, s. 42). Vaikka aineistosta ei löytynyt suoria viittauksia juuri
tulevaan ”uskomiseen”, perheet rakensivat tulevaa kertomuksissaan monin eri tavoin.
Makkosen (1995, s. 22) mukaan lastensuojelutyön keskeinen päämäärä on edistää sellaista
keskustelun kehystä, tarinankerrontaa, jossa vanhemmat alkavat suunnitella lapsensa elämään hyviä asioita. Myös Kallandin (2015) mielestä myönteisen tulevaisuuden käsittely on
lastensuojelussa perusteltua. Aikaulottuvuutena tulevaisuus mahdollistaa nykyhetken ja
paikan rajoista irrottautuvan kerronnan, myös tulevan suunnittelun (Ollila, 2008, s. 30).
Tulevaisuus on avoin ja tuntematon, mutta jossakin määrin myös ennakoitavissa ja toteutettavissa. Sisäisessä tarinassa tulevaisuutta pyritään ennakoimaan muodostamalla visioita,
suunnitelmia ja unelmia. (Hänninen, 2002, s. 59.) Hänninen (emt., 63) käyttää näistä nimi-
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tystä tulevaisuuden projektit. Projektit sisältävät hänen mukaansa aina käsityksen tulevaisuudesta, mutta myös siitä polusta, joka johtaa kuviteltuun lopputulokseen.
Puhuttaessa tulevasta, on syytä tarkastella myös menneisyyden teemaa. Ollila (2008, s. 27)
näkee tulevaisuuden muuta ajallisuutta dominoivana toiminnan kehyksenä. Toisaalta menneisyys ja muistot määrittävät vahvasti ymmärrystämme siitä, millaisena näemme itsemme
nyt ja tulevaisuudessa (Andrews, 2014, s. 3; Hänninen, 2002, s. 58). Vaikka menneisyyttä
ei voi muuttaa, voimme tulkita sitä aina uudelleen – tarpeidemme mukaan. ”Nykyhetken
tilanne koetaan eri tavoin riippuen siitä, näyttäytyykö se nousuna, laskuna tai vaikeuksien
ylittämisenä suhteessa menneeseen”, toteaa Hänninen (2002, s. 58). Lastensuojelun kontekstissa menneisyyden, tämän hetken ja tulevaisuuden ulottuvuuksiin liittyy erityisiä näkökulmia. Lastensuojelun tarve ja oikeutus ovat aina kytköksissä menneisyyteen.
Lastensuojelun asiakkuuksien syyt ovat moninaiset. Joskus tuen tarve saattaa syntyä esimerkiksi siitä, että muihin tukipalveluihin on jonoa. Pahimmillaan kyse on vakasta lapseen
kohdistuvasta laiminlyönnistä. (mm. Helavirta, 2011, s. 54.) Toisinaan perheiden ongelmat
siirtyvät ylisukupolvisesti, vanhemmilta lapsille (Kataja, Ristikari, Paananen, Heino &
Gissler, 2014 s. 38-54). Bardyn ja Barkmanin (2001) mukaan ”kielteisen sukupolviperimän
katkaisussa olennaiseksi tekijäksi on osoittautunut mahdollisuus ja kyky hahmottaa oma
elämänkulku uskottavalla ja tunnemuistoja herättävällä tavalla. Ratkaisevaa ei ole ’onnellinen lapsuus’ vaan kosketus omaan elämänhistoriaan, sen herättämiin tunteisiin ja kokemuksiin” (emt., 200). Sosiaalityössä puhutaan korjaavista tunnekokemuksista silloin, kun
menneisyyden rikkovia ja traumatisoivia kokemuksia pyritään häivyttämään identiteettiä
eheyttävillä elämyksillä ja kokemuksilla (mm. Hyytinen, 2010; ks. myös Känkänen, 2013,
s. 105).
Känkäsen (2006, s. 137-138) mukaan ihminen voi saada kosketuksen omaan sisimpäänsä,
tiukasti paketoituihin kokemuksiin ja tunteisiin, taidelähtöisten menetelmien kautta. Näkemykseni mukaan taiteillen tuotetun tulevan käsittely lastensuojelun kontekstissa on näistä näkökulmista käsin hyvin perusteltua. On kuitenkin huomioitava, että rikkinäisissä ja
tulehtuneissa elämäntilanteissa tulevan käsittelyssä edetään erittäin pienin askelin – päivä
kerrallaan. Ymmärrykseni mukaan tulevan käsittely tässä tutkimuksessa toteutetussa laajuudessa edellyttää osallistujiltaan tiettyä hyvinvoinnin tasapainoa.

41
5.2 Lasten kertomukset
Leirillä oli mukana yksitoista 1-13-vuotiasta lasta. Heidän kertomustensa osuus suhteessa
koko tutkimusaineistooni on vähäinen. Juuri siksi ne ansaitsevat mielestäni tulla kuulluiksi.
Tuomen & Sarajärven (2009, s. 85) mukaan laadullisessa tutkimuksessa pienikin aineisto
voi olla riittävä, koska tutkimuksella harvoin pyritään tilastollisiin yleistyksiin. Lisäksi
kerronnallisissa tutkimuksissa kiinnostus usein onkin universaalin tiedon sijaan esimerkiksi
henkilökohtaisissa tai alueellisissa kertomuksissa (ks. Heikkinen, 2010, s. 146, 157). Lasten kertomusten äärelle pysähtyminen toteuttaa laajemmassa merkityksessään lasten osallisuuden ja heidän äänensä kuulemisen tärkeyden päämäärää (ks. Luku 2.3.). Helavirta
(2007) toteaa, että ”lastensuojeluasiakkaana olevien lasten kuuleminen tuottaa vähemmistöryhmien näkökulmaa kahdella tavalla. Lapsina he edustavat aikuisten näkökulmien varjoon jäänyttä marginaalista ääntä. Lastensuojeluasiakkaina he ovat vähemmistönä kaikkien
lasten joukossa” (emt., 630).
Bruneria mukaillen Polkinghorne (1995, s. 12) jakaa narratiivisuuden aineiston käsittelytapana kahteen lajiin: narratiivien analyysiin ja narratiiviseen analyysiin. Narratiivien analyysi pohjautuu paradigmaattiseen tietämiseen, jolle on ominaista muun muassa logiikkaan
perustuva käsitteiden määritteleminen ja luokittelujen tekeminen. Narratiivisessa analyysissa aineistosta pyritään muodostamaan uusi yhtenäinen kertomus, jota tarkastellaan tutkimuksen tuloksena. (Polkinghorne, 1995, s. 12, 15; Heikkinen, 2000, s. 52-53.)
Tarkastellessani lasten kertomuksia, jotka olivat yleisesti ottaen melko lyhyitä ja joiden
määrä oli suppeahko, näin narratiivisen analyysin kiinnostavana mahdollisuutena juontaa
lasten kertomuksista uusi kertomus. Ajattelin, että lasten pienet kertomukset saattaisivat
näin tukea toisiaan, ja kokonaisuutena ne saattaisivat olla enemmän kuin osiensa summa.
Polkinghorne vertaa menetelmää elämäkerran kirjoittamiseen erilaisten dokumenttien, kuten kirjeiden ja henkilöhaastatteluiden, pohjalta (Polkinghorne, 1995, s. 12, 15).
Aloitin lasten kertomusten analysoinnin lukemalla läpi tulevan kuvauksia, jotka olin koonnut omaksi asiakirjakseen. Ensimmäisenä erotin tekstistä lasten tuottamia kertomuksia korostusväriä apuna käyttäen. Tässä vaiheessa kiinnitin huomioni siihen, että lasten kertomukset olivat paikoitellen tiiviisti kietoutuneena vanhempien, sisarusten tai koko perheen
yhdessä tuottamiin kertomuksiin, jolloin niitä oli hankala erottaa toisistaan.
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Äiti: Mää haluaisin asua jossain kallioitten ja järven rannalla.
Poika: Niin määki.
Äiti: Mutta niin se piirsi sinne sitten paljun.
Poika: Ja vielä omakotitalossa järven rannalla missä on kallio.
Äiti: Ja palju.
(Perhe 5)
Tämän havaittuani tein päätöksen keskittyä ainoastaan lapsen aloitteesta lähteneisiin kertomuksiin. Aloitteella tarkoitan lapsen ilmaisemaa henkilökohtaista haluaan, toivettaan tai
muuta tulevaan liittyvää kertomusta, joka on lähtenyt lapsesta itsestään. Nuorimpien lasten
kohdalla panin merkille, että toisinaan joku muu perheenjäsen täydensi lapsen kertomusta
esimerkiksi sanoittamalla, mitä lapsi oli piirtänyt.
Sisko: Mitä tämä on?
Pikkuveli: No, Eevartti.
Sisko: Eedvartti, se on Muumista semmonen lohikäärme.
(Perhe 1)
Seuraavaksi aloin järjestellä aineistoa ja laadin lasten kertomuksista taulukon hahmottaakseni paremmin kokonaisuutta (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 93). Nimesin omat sarakkeensa lapsen tunnistetiedoille, yksinomaan lapsen kertomukselle, lapsen kertomukselle
sisaruksen tuella sekä lapsen kertomukselle vanhemman tuella. Siirsin kertomukset taulukkoon sanasanaisesti siinä muodossa, kuin lapset olivat ne haastattelutilanteessa kertoneet.
Aineistosta ilmeni, että suunnitteluvaiheessa syntyneitä yksittäisiä kertomuksia, piirtäen ja
suullisesti tuotettuja tulevan tarinoita, oli määrällisesti enemmän mitä perheet valmiissa
Paikka Haavemaailmassa –installaatioissaan esittivät. Näin ollen piirtäen tuotetuilla kertomuksilla oli selvästi tärkeä sija tulevan tarinoiden kokonaisuudessa. Tämän huomattuani
päätin sisällyttää taulukkoon myös kerronnan välineelle oman sarakkeensa (ks. Taulukko
2, s. 43).
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Taulukko 2. Esimerkki lasten kertomusten järjestämisestä.
Tunnistetiedot

Lapsen kerto-

Lapsen kertomus

Lapsen kertomus

Kerronnan

mus

sisaruksen tuella

vanhemman tuella

väline

Poika 3v.
L: lapsi
Ä: äiti

L: Mää tein tälläsen.
Piirros
Ä: Mitä tämä kuvasvärikynillä.
taa?
L: Autoympyrä. (Näyttää kädellä piirtämäänsä pyöreää rataa)

(Perhe 4)

Seuraavaksi pysähdyin pohtimaan pienimpien lasten osuutta kertomusten tuottamisessa.
Nuorin lapsista ei vielä puhunut yksittäisiä sanoja enempää, mutta oli selvää, että hän oli
ollut mukana kaikissa työvaiheissa ja osallistunut niihin taitojensa mukaan. Toiminnallaan,
mutta myös olemassaolollaan, hän oli vaikuttanut erityisesti lopputulokseen ja siitä tuotettujen kertomusten syntyyn. En voinut väheksyä hänen panostaan, osallisuuttaan. Hänen
kohdalleen taulukkoon lisäsin tiedot vuoropuhelusta, missä äiti ja isä sanoittavat lapsensa
tekemiä piirrosjälkiä, sekä kerronnan välineenä käytetyt värikynät. On siis huomioitava,
että syvyysaste lasten omissa tarinoissa vaihteli.
Polkinghorne (1995, s. 16) painottaa narratiivisen analyysin tuloksena syntyneen kertomuksen aineistolähtöisyyttä sekä juonen loogisuutta. Kertomukseen on hänen mukaansa
sisällytettävä sellainen tarkoitus ja järjestys, mitä aineisto ei alkuperäisenä pysty tarjoamaan. Kirjoittaessani lasten kertomuksia taulukkoon, vaikutuin siitä, miten ne elivät ikävuosien mukaan. Taaperoikäisen piirroksina esitetyt kertomukset ikään kuin kasvoivat pikkuhiljaa, ja lopulta saavuttivat 13-vuotiaan nuoren toiveen sotien loppumisesta. Järjestin
lasten kertomukset taulukkoon kronologiseen järjestykseen ja samalla pohdin, voisiko lasten kertomuksen juoni rakentua ikävuosiin sekä kasvuun liittyvään muutokseen tukeutuen.
Kertomuksen konstruointia helpottaakseni päätin laatia vielä toisen taulukon. Taulukossa
jätin vasemmalle tilaa kertomuksen hahmottelulle, ja oikean puoleiseen sarakkeeseen kirjasin ylös kaikki kertomuksen kehittelyssä käyttökelpoiset tiedot kustakin lapsesta. Näitä
tietoja olivat muun muassa lapsen ikä, kertomus alkuperäisessä muodossaan, kerronnan
väline sekä lapsen luonne tai tutkimustilanteessa olemisen tapa – kuinka se näyttäytyi minulle. (ks. Taulukko 3, s. 44). Tässä vaiheessa haastattelujen videotallenteet nousivat tärke-
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ään rooliin. Koska kertomuksia löytyi litteroidusta aineistosta niukasti, sain videoaineistoa
havainnoimalla lisää tähdellistä tietoa kertomusta varten. (vrt. Polkinghorne, 1995, s. 18.)
Taulukko 3. Esimerkki kertomuksen kehittelyyn käyttämistäni tiedoista.
Kertomus
(Tila kertomuksen kehittelylle)

Mitä tiedän aineiston pohjalta?
2-vuotias poika.
Värikynillä tehtyjä yksittäisiä piirroksia.
Sisko kertoo, mitä kuvissa on:
”Haaveena Titi-Nalle, perhonen ja sammakko.”
Kiinnostunut paljosta.
Sisarusten vanavedessä.
Väsymys pitkästä päivästä näkyy.
(Perhe 1)

Taulukkoa tarkastellessani jotkut lasten lyhyistä kertomuksista alkoivat näyttäytyä minulle
runomaisina säkeinä. Leavyn (2009, s. 63-64, 67) mukaan runouden käyttö ihmistieteellisessä tutkimuksessa on lisääntynyt viime vuosikymmeninä. Runoutta voidaan hyödyntää
laadullisessa tutkimuksessa monella tavalla, mutta tyypillisimmin sitä käytetään tutkimustulosten esitysmuotona. Runoudessa sana, ääni ja tila yhdistyvät, ja ilmaisutapana se sijoittuu sanallisen ilmaisun ja musiikin välimaastoon. Leavy huomauttaa, että runous ei sovi
kaikille tutkijoille eikä kaikkiin tutkimuksiin, mutta tarkoituksenmukaisesti sovellettuna
runous saattaa nostaa tutkimuksesta esiin ainutlaatuisia näkökulmia.
Runomuotoista tulosten esitystapaa on hyödynnetty onnistuneesti tutkimuksissa, joissa on
haluttu tavoittaa tai säilyttää haastateltavien ääni (ks. Leavy, 2009, s. 64-66, 73-74). Poindexter (2009, s. 92-93) kertoo haastatelleensa väitöskirjaansa varten HIV-tartunnan saanutta henkilöä. Hän kuvaa tunteneensa itsensä aineiston äärellä riittämättömäksi, koska koki,
ettei pystyisi tekemään oikeutta kertomukselle ja pukemaan sanoiksi vastaajan tuntemuksia. Väitöskirjansa liitteeksi hän konstruoi haastatteluaineistojen pohjalta runon, joka rakentui vastaajan käyttämistä lauseista, fraaseista ja kappaleista, ja jotka hän ainoastaan
järjesti runon muotoon. Oma kokemus suhteestani aineistoon on samansuuntainen. Perheenjäsenten haastattelujen ”pilkkominen” (vrt. Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 93) ja erottaminen kertojastaan, olisi tuntunut vääryydeltä. Vaikka lopulta jätin aineistosta jotakin pois,
ja toisaalta yhdistelin kertomuksia jonkin verran, pyrin analyysia tehdessäni tarkastelemaan
esimerkiksi kutakin lasta ainutlaatuisena kokonaisuutena.
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Ajattelin kokeilla, saisinko kirjoitettua lasten kertomukset runomuotoon. Kertomuksia ei
kuitenkaan ollut niin runsaasti, että olisin pystynyt hyödyntämään runon konstruoinnissa
ainoastaan suoria lainauksia haastatteluaineistosta (vrt. Poindexter, 2009, s. 93). Lasten
autenttiset ilmaisut asettuivatkin ikään kuin runon selkärangaksi, jota lähdin tukemaan
muilla käytössäni olevilla tiedoilla. Tässä vaiheessa tärkein työkaluni oli taulukko, jonka
olin valmistellut kertomuksen kehittelyä varten (ks. Taulukko 3, s. 44). Sommitellessani
runon rakennetta, säkeistöt alkoivat muotoutua luontevasti kunkin ikävuoden yhteyteen.
Polkinghorne (1995, s. 16) huomauttaa, että kaikkea aineistoa ei ole tarpeen sisällyttää
konstruoitavaan kertomukseen. Elementit, jotka eivät ole ristiriidassa juonen kanssa, mutta
jotka eivät myöskään kuljeta kertomusta eteenpäin, jäävät analyysin ulkopuolelle. Tähän
ajatukseen pohjautuen yhdistin samanikäisten lasten kertomukset samaan säkeistöön. Säkeistöt, joissa olen yhdistellyt useamman lapsen kertomuksia, kuuluvat 3-vuotiaille (2 lasta), 7-vuotiaille (2 lasta) sekä 9-vuotiaille (3 lasta) lapsille. Sattumaa oli, että kaikkien näiden säkeistöjen kohdalla lapset olivat samaa sukupuolta. Valmiiseen runoon pyrin ottamaan mukaan tyypillisimmät ja omaperäisimmät tulevan tarinat kustakin ikävaiheesta.
Näin toimiessani lasten henkilökohtaisia yksittäisiä kertomuksia jäi tulosten ulkopuolelle
korkeintaan 1-2 kultakin lapselta. Kertomuksella tarkoitan tässä yhteydessä lapsen tai hänen perheenjäsenensä kuvaamaa yksittäistä lapsen haavetta, toivetta tai tavoittelemaa asiaa.
Lopuksi yhdistin säkeistöt.
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5.2.1 Vasten tulevaa nojaudun -runo
”Kerronnallinen tietokäsitys ja lasten maailmassa olemisen tapa mielestäni ehdottavat ja
hyväksyvät taiteen tapaisen suhtautumisen niin aineistoon kuin yleensäkin lapsen olemiseen ja lapseen. Voin analysoida, niin kuin taidettakin voi, mutta voin myös vain olla ja
vaikuttua. Silloin kuuntelen enemmän kaikkea sitä, mitä teos minussa herättää”, toteaa
Viljamaa. (2012, s. 106.) Tiedostan omassa ajattelussani ja suhtautumisessani lapsiin samanlaisia piirteitä. Olen pyrkinyt kohtelemaan lasten tuottamaa aineistoa sensitiivisesti ja
arvostaen. Olen halunnut säilyttää kertomusten ainutlaatuisia piirteitä ja uudelleenkertonut
(emt., 20) niitä parhaan ymmärrykseni mukaan. Samalla olen kirjoittanut kertomukseen
sisälle palan omaa kasvattajuuttani, äitiyttäni – ja lapsuuttani (vrt. Viljamaa, 2012, s. 44).
Vasten tulevaa nojaudun –runossa on seitsemän säkeistöä. Siihen on sisällytetty yhdentoista perheleirillä mukana olleen 1-13-vuotiaan lapsen kertomukset. Alkuperäiset ilmaukset
on erotettu tekstistä lainausmerkeillä.
Runon jälkeen tarkastelen niitä havaintoja ja näkemyksiä, joita kertomuksen työstäminen,
analyysin tekeminen, on minussa herättänyt. Hyödynnän tarkasteluissa kirjallisuusviitteitä,
jotka avaavat kertomusten lukemiseen erilaisia näkökulmia. Bochner ja Ellis (2003, s. 507)
ovat todenneet, ettei taiteeseen perustuvan tutkimuksen tulosta, esimerkiksi maalausta tai
runoa, tulisi tarkastella niinkään ratkaisuna vaan keskustelunavauksena. Oma ajatukseni on
samansuuntainen. Jätän kertomuksille tarkoituksellisesti tilaa, jotta niiden sisältämä tieto
rakentuisi ja saisi erilaisia merkityksiä lukijoidensa ajatuksissa vielä tutkimuksen valmistumisen jälkeenkin (vrt. Gannon, 2001, s. 791; Heikkinen, 2001, s. 25; Roos, 2015, s. 39).
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VASTEN TULEVAA NOJAUDUN

Olen lapsi vuoden ikäinen.
Vanhempieni rakkaus
ja huolenpidon kohde.
Näetkö?
Kynää kädessäni pitelen.
Jätän paperiin jäljen. Sitä katselen.
”Vaalianpunasia unelmia”, äiti sanoittaa.
Silittää päätäni ja katsoo tulevaan.

Kasvan isommaksi, on vuosia kaksi.
Otteeni kynästä muuttuu varmemmaksi.
Titi-Nalle, sammakko ja perhonen.
Ne tunnistan.
Ja niistä kuvan teen.
Olen tutkimusmatkalla maailmalla.
Koko. Olemukseni. Mitalla.

Prrrm! Autoympyröitä,
mahtavia mönkijöitä
ja lohikäärme-hirviöitä,
nyt paperiin taiteilen.
Olen utelias, ehtivä, hauskuuttaja,
ikävuosia muutama.
Mitä haluan? Osaan kertoa sen.
Tulevaisuudesta vielä vaikenen.
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Olen neljävuotias. Vielä pikkuinen.
Kohden tulevaa kovasti jo kurkottelen.
”Tuolla on kissa.” Kotona jo yksi.
Tämän piirsin sille kaveriksi.
TV:n ääressä istun ihaillen.
Missi on kaunis. Satumainen.
Voisiko minustakin tulla sellainen?

Täytän seitsemän. Ymmärrän enemmän.
Ei kaikki ole kuten pienenä luulin.
Se kuuluu elämään, niin kuulin.
Mutta minulla on jotain toisenlaista.
Tuon viestiä toisesta maailmasta.
Lumeen sukellan ja olen karhunpoika.
Metsä talvinen, keijuprinsessan valtakunta.

Kerron yhdeksänvuotiaan haaveista.
Ja mitä käsitän sellaiseksi.
”Tässä on leijoja mihin sattuu.”
Väritin ne keltaiseksi.
Bemari, rullaluistimet ja mankka.
Tulivuori, toinen koira sekä omanlainen paikka.

Nyt katson taakse - myös tulevaisuuteen.
Kuinka monta unelmaa mahtuu kolmeentoista vuoteen?
Kannettava tietokone, vain omaan käyttöön.
Poliisin ammatti, järeämpään näyttöön.
”Kaikki nää sodat sais loppua”, ääneen lausun.
Vasten tulevaa, empimättä, nojaudun.
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5.2.2 Runon tarkastelua
Analyysissa oli mukana yhdentoista lapsen kertomukset, joita he tuottivat suullisesti kertomalla, mutta myös piirtämällä sekä lunta työstämällä. Puroila, Estola ja Syrjälä (2012, s.
194) toteavat, että kerronnallisissa tutkimuksissa on yleisimmin keskitytty lasten suullisesti
tai kirjoittaen tuotettujen kertomusten tarkasteluun. Tässä tutkimuksessa lasten taiteen keinoin tuottamat kertomukset nousivat keskeiseen rooliin. On havaittu, että kuvataiteellinen
työskentely vaihtoehtoisena kerronnan muotona hyödyttää lapsia, joilla on eri syistä johtuvia kielellisiä rajoitteita (mm. Helavirta, 2007, s. 638; Spyrou, 2011, s. 153). Lapsen puheen kehitys ja itseilmaisun valmiudet vaikuttavat oleellisesti tutkimuksessa syntyvään
tietoon (Roos, 2015, s. 41). Ajattelen, että lasten henkilökohtaisten tulevan tarinoiden tarkastelu tuli tässä tutkimuksessa mahdolliseksi nimenomaan siksi, että lapsille oli tarjolla
useita kerronnan keinoja. Aineistosta ilmeni, että lasten aktiivisuus tutkimuksen eri osioissa vaihteli. Ymmärrän tämän niin, että lapset pystyivät hyvin pitkälle itse säätelemään
oman osallistumisensa tehoa suhteessa työskentelyyn.
Kertomukset, joita lapset tutkimuksen aikana tuottivat, pitivät sisällään hyvin moniulotteisia tulevan tarinoita. Aineiston pohjalta voisi melko yleisellä tasolla todeta, että lapsen kerronnassa todellisuus ja fiktio sekoittuvat (vrt. Engel, 2005, s. 41-42) tai että lapsen kerronta
muuttuu lapsen kehityksen edetessä ja ikävuosien karttuessa (vrt. Suvanto & Mäkinen,
2011, s. 79). Vasten tulevaa nojaudun -runosta käy esimerkiksi ilmi, että nuorimmat lapset
kuvaavat kerronnassaan tyypillisesti itselleen tuttuja asioita. Asioita, joita he ovat nähneet
ympäristössään, esimerkiksi liikenteessä tai satukirjoissa, ja jotka näin ollen ovat tulleet
osaksi heidän kokemusmaailmaansa (mm. Roos, 2015, s. 41; Viljamaa, 2012, s. 175) –
eikä niillä välttämättä ole tekemistä lapsen haaveiden kanssa. Toisaalta voidaan havaita,
että 9-13-vuotiaat lapset kykenevät kertomuksissaan tekemään eroa leikin ja konkreettisempien haaveiden välille: sama lapsi toivoi itselleen tulivuorta, mutta myös toista lemmikkikoiraa (vrt. Tikkanen, 2012, s. 42). Pohdin kuitenkin, onko tulosten tarkastelu tässä
suhteessa mielekästä?
Yritän kurkottautua tarkastelussani hieman syvemmälle. Muuttuuko näkökulma, jos tutkimusongelma ohjaakin tarkastelemaan nimenomaan näiden lasten tuottamia tulevan tarinoita? Toisin sanoen, millaisena tuleva näyttäytyy lastensuojelun asiakkaana olevien lasten
kertomuksissa? Helavirta (2011, s. 54) kyseenalaistaa väitöskirjassaan lastensuojeluun lii-
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tettävää ongelmapuhetta, missä lapsi ja hänen elämänsä nähdään yksinomaan kuormittuneena. Hänen mukaansa tällainen keskustelu kategorisoi, homogenisoi sekä yksinkertaistaa
lastensuojelun asiakkuudet ja näin ollen myös lastensuojelun kohteena olevat lapset. Lasten elämälle annetut vahvat huoli- ja ongelmakehykset eivät Helavirran (2007) mukaan
kuitenkaan vastaa käytännön lastensuojelutyötä. ”Vaikeuksista ja huolista huolimatta kohtasin työssäni paljon tavanomaisuutta, huolenpitoa, välittämistä, yrittämistä ja iloa”, hän
kirjoittaa. (emt, 631.) Tätä taustaa vasten tulevan tarinat juuri näiden lasten kertomana tuntuvat erityisen tärkeiltä.
Strandell (2005) huomauttaa, että tutkijat eivät saisi omalla toiminnallaan vahvistaa lapsuuden rakenteellista haavoittuvuutta. Hänen mielestään tutkimuksissa on olennaista pohtia, millaisia representaatioita tuotamme lapsista ja miten kerromme heistä mahdollisille
tiedon käyttäjille. Heino ja Pösö (2003, s. 593) puolestaan toteavat, että lastensuojelun
luonteen vuoksi ihmisillä pitäisi olla yhteiskuntapoliittinen ja humaani velvollisuus tietää
enemmän siitä mitä lastensuojelu pitää sisällään. Tutkimuksessa mukana olevien lasten
tulevan tarinoita tarkastelemalla voimme raottaa lapsuuden ikkunaa (vrt. Roos, 2015, s. 15)
lastensuojelun kontekstissa.
Vasten tulevaa nojaudun –runo on näkemykseni mukaan kertomus, jossa lasten tuottama
tuleva näyttäytyy valoisana ja monin tavoin mahdollisena. Lapset suhtautuvat tulevaan
avoimesti, rohkeasti ja toiveikkaana. Minulle tutkimuksessa mukana olleet lapset näyttäytyvät ensisijaisesti tavallisina lapsina, joilla on tavallisten lasten pyrkimykset, haaveet, toiveet ja unelmat.
Runossa mielikuvituksen ja leikin maailma on vahvasti läsnä. Kalland (2015) toteaa, että
vanhempien negatiivisesti sävyttyneet tulevaisuuskuvat voivat pahimmillaan sammuttaa
lapsen toivon ja luottamuksen tulevaan. Hänen mukaansa leikin ja kuvittelun avulla lapsi
kuitenkin kykenee korjaamaan elämänkokemuksiaan. Mielikuvitus voi olla lapselle merkittävä voimavara ja keino paeta todellisuutta (Helavirta, 2007, s. 30; ks. myös Viljamaa,
2012, s. 179-180). Tulevaisuuteen suuntaaminen ja siitä kertominen edellyttävät mielikuvitusta (Andrews, 2014, s. 1-5; ks. myös Ollila, 2008, s. 26). Onkin huolehdittava siitä, että
lastensuojelun käytännöissä on tilaa tulevan kuvittelulle. ”Lastensuojelun parissa työskentelevät aikuiset pitävät yllä toivon ilmapiiriä ja omalla toiminnallaan vahvistavat lasten ja
nuorten uskoa unelmiinsa ja tulevaisuuteensa”, ehdotetaan Suojele unelmia, vaali toivoa –
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raportissa. Raportissa asiantuntijoina toimivat sijoitetut lapset ja nuoret. Heidän mukaansa
unelmat ovat keskeinen osa elämää ja niillä on merkittävä rooli selviytymisessä. (Vario et
al., 2012, s. 46-49; ks. myös Tikkanen, 2012, s. 42.)

5.3 Perheiden kertomukset
Päästyäni lasten kertomusten analyysissa hyvään vauhtiin, aloin silmäillä sivuun siirtämääni aineistoa ja mietin, mitä sille tekisin. Perheenjäsenten haaveet, unelmat ja toiveet näyttäytyivät aineistossa selkeinä. Pohdin pitkään, mikä olisi mielekäs ja tarkoituksenmukainen
tapa näiden kertomusten käsittelyyn. Jossain vaiheessa huomioni kohdentui katkelmiin,
joissa perheenjäsenet kuvaavat niitä taiteiluun liittyviä menetelmiä ja valintoja, joilla he
ovat tehneet näkyväksi – kertoneet – tarinaansa.
Äiti: Sitä suunniteltiin, että minkä muotonen tehhään. Että mää pistän niinkö
lunta tähän päälle näin. Mää yritin tehä sitä sillain, että siitä ois
tullu tämmönen kaareva (näyttää käsillä), niinku kierreportaat.
(Perhe 4)
Vuorovaikutuksessa syntyneet ja toisiinsa kietoutuneet kertomukset voidaan nähdä metodologisena haasteena, mutta myös mahdollisuutena (vrt. Gannon, 2001, s. 787-800). Perheiden tuottamat kertomukset näyttäytyivät minulle kokonaisuuksina, joissa jokaisen perheenjäsenen sisäinen tarina (vrt. Hänninen, 2002, s. 20) – yksilölliset kokemukset, näkemykset ja ajatukset tulevasta – kietoutuivat osaksi yhteistä kertomusta kiinnostavalla tavalla. Pohdin, millainen analyysimenetelmä ja tulosten esittämistapa mahdollistaisi näiden
moniulotteisten kertomusten esittämisen tarkoituksenmukaisesti ja perheiden ääntä painottaen.
Gannon (2001) kuvaa kohdanneensa vastaavankaltaisia metodologisia haasteita naisten
kollektiivista elämäkertaa käsittelevässä tutkimuksessaan. Hän on käyttänyt aineistona
ohjaamansa kirjoittajaryhmän tekstejä, joissa naiset kertovat muun muassa syrjityksi tulemisen muistoistaan. Aineiston luonteen sekä ryhmän tiiviyden vuoksi tutkijan mielestä
olisi ollut eettisesti mahdotonta ottaa tutkimukseen mukaan ainoastaan osittainen kokoelma
kirjoituksia (Gannon, 2001, s. 791). Gannon on esittänyt tutkimustuloksensa kollektiivisena runona, joka pohjautuu kirjoittajaryhmän teksteihin. Runossa näkyvät niin yksittäisten
kirjoittajien persoonalliset piirteet kuin myös kertomuksia yhdistävän ”kollektiivisen ty-
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tön” (”collective girl”) ääni. Gannon on käyttänyt runon konstruoinnissa apuna myös keskustelujen virittäjinä toimineita kuvia. (ks. Gannon, 2001, s. 791-799.)
Perheiden kertomusten analyysissa päätin soveltaa Gannonin (2001, s. 787-800), Polkinghornen (1995, s. 15-19) sekä Poindexterin (2009, s. 93) kuvaamia analyysimenetelmiä.
Analyysini perustui Polkinghornen esittämään narratiiviseen analyysiin. Toisin sanoen
johtoajatuksenani oli muodostaa perheiden tuottamasta aineistosta uusi juonellinen kertomus. Tämän jälkeen sovelsin kertomuksen konstruoinnissa Poindexterin menetelmää: otin
litteroidusta haastatteluaineistosta suoria lainauksia, jotka sommittelin runomuotoon. Edelleen Gannonin ajatuksia mukaillen lisäsin runoon kollektiivisen kerronnan elementtejä.
Poimin perheiden kerronnasta keskeisimmät ja kiinnostavimmat säkeet, jotka tallensin
omaksi tiedostokseen. Keskitin huomioni kuvauksiin, joissa perheenjäsenet kertoivat mitä
he ajattelivat haavepaikoissaan olevan, mutta myös siihen miten he olivat tehneet näitä
asioita näkyviksi kuvataiteellisin keinoin. Nämä säkeet järjestin kunkin yksittäisen perheen
omiksi kertomuksiksi. Kiinnostavina säkeinä näyttäytyivät myös työskentelyn herättämien
tuntemusten, ajatusten ja oivallusten kuvaukset. Nämä kuvaukset määrittyivät analyysin
edetessä säkeistöiksi, jotka kuljettavat kertomuksen juonta eteenpäin.
Äiti: Onhan se ihan erilaista tehä se esimerkiksi tuolla pihalla nuista
luonnon juttuista ku se että täällä ois ollu jottain muovailumassaa.
Isä: Nii.
Äiti: Että ehkä siitä tuli vähän semmonen läheisempi … Ku se ei ollu
sitä sammaa muovailumassaa kaikilla.
(Perhe 2)
Lopputuloksena on runomuotoon kirjoitettu kertomus, jossa yksittäisten perheiden tulevan
tarinat erottuvat perheiden äänellä kerrottuna, mutta jossa aineisto myös vuoropuhelee
keskenään. Gannonin (2001, s. 798) mukaan kollektiivinen runo voi olla sidoksena voimakkaampi kuin erilliset kertomukset.

5.3.1 Haavemaailmoissa -runo
Haavemaailmoissa -runossa on mukana viiden tutkimuksessa mukana olleen erilaisen perheen kertomukset. Runo koostuu kahdella eri tavalla rakentuneista säkeistöistä. Sivun vasemmassa laidassa olevat säkeistöt edustavat työskentelyn synnyttämiä tuntemuksia, aja-
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tuksia ja oivalluksia. Säkeet on poimittu eri perheiden kerronnasta ja aseteltu vuoropuheluun toistensa kanssa. Niissä kerronta etenee kronologisesti suhteessa leirillä toteutettuun
työskentelyyn. Oikeassa laidassa olevat säkeistöt ovat yksittäisten perheiden kertomuksia.
Niissä perheenjäsenet rakentavat perheensä yhteistä tulevaa eri tavoin.
Brunerin (1991, s. 7-8) mukaan kertomuksessa kokonaisuus ja sen osat edellyttävät aina
toisiaan, jotta kertomusta voi ylipäänsä ymmärtää. Mielestäni sama ajatus toteutuu myös
tässä. Kertomusten syntymiseen ovat vaikuttaneet kunkin perheenjäsenen yksittäiset tarinat
tulevasta, mutta oleellisesti myös ne puitteet, joissa työskentely on toteutunut. Kertomusten
tuottaminen on ymmärrettävä työskentelyn ja tarinoiden syntymisen vastavuoroisena prosessina: tarinat ovat toisaalta antaneet toiminnalle tarkoituksen, mutta työskentelyn lomassa tarinat ovat muuttuneet, saaneet uusia suuntia ja etsiytyneet toisenlaisiin näköaloihin.
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HAAVEMAAILMOISSA

Alakuun oli vaikee päästä.
Alaku oli vaikia.
Kiinni siitä ajatuksesta että mikä tässä olikaan homman nimi.
Saaha se konkreettisesti tuohon paperille.
Mutta lapsi oli hyvin selvillä mitä lapsi halus.
Oli. Heti alako.

Oon piirtäny puutarhatalon.
Ja jättikukkia.
Me tahotaan omakotitalo,
jossa on hirveen iso puutarha
niin ei tarvi ostaa mittään pottuja ja semmosia.
Äiti väritti tän.
Se vähän eli se suunnitelma sitte.
Me ei tahottukaan tehä sitä ihme hommaa,
me haluttiinki leikkiä karhunpoikaa siellä.
Se oli kivvaa.
Leikkiä koko ajan jossain.

Se näytti semmoselta meijän paikalta.
Siinä oli hienoja puita.
Lunta niin palijo, että tästähän tullee ihan hyvin.
Vähän semmosta muotoa, johon saatto jotaki rakentaaki.
Siihen sitä sitte alettiin.
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Haluaisin asua jossain kallioitten ja järven rannalla.
Niin määki.
Se piirsi sinne sitten paljun.
Omakotitalo, auto ja eläimiä. Maatila.
Eläimet on vaan siellä sisällä,
ku äiti ei löytäny tarpeeksi käpyjä.
Nii ja siellä pystyy kalastaan.
Äiti haluais joskus valmistua koulusta.
Isi haluais menestyä ku sillä on bändi.
Tuli samoja unelmia, mitkä yhisti sitte.
Kaikki ei tienny toisistaan.

Pienet laski mäkiä.
Niitten perrään piti välillä vilkuilla.
Musta se oli kivintä, että sai tehä yhessä.
Ei meille tullu mitään ristiriitoja.
Sulassa sovussa tehtiin se.

Ei me tehty mittään unelmaa tai
mittään tulevaisuuen haavetta.
Lapset piirsi. Ne teki tämmöstä haavemaailmaa.
Siitä sitte lähti liikkeelle.
Että bemari sinne pihalle ja prinsessat sinne, lumilinnat ja hepat kuusen juureen.
Ja piti se nyt tietokoneki sinne laittaa.
Pittää välillä toistaki ottaa huomioon.
Semmonen mielikuvituksellinen,
mielikuvituksen tuote.

Siellä oli vähän kylmä.
Sukat oli märät.
Ois ollu pikku pakkanen, ei ois ollu tuota loskaa.
Mutta pakkasella ois ollu hankalampi tehä.
Se on parempi, ku se on märempi.
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Eiköhän sitä mennä niillä mitä osataan.
Kukkaan ei vaaji sen enempää.
Valamis työ oli semmosta rauhaa ja hiljaisuutta.
Ei siinä oikeen nuita tauluteeveitä
ja matkoja näkyny. Eikä oikein rahhaakaan.

Onhan se ihan erilaista tehä se tuolla pihalla,
ku se että täällä ois jottain muovailumassaa.
Siitä tuli semmonen läheisempi.
Semmonen yksilöllisempi, henkilökohtasempi.

Kultanen vuori. Meijän kielellä oli.
Siellä on paljo kultaa,
me voitas käyä ne hakkaamassa.
Se vuori mikä tehtiin,
kuvastaa että ois kiva saavuttaa vielä jottain.
Putousta ois kiva käyä kattomassa.
Muotoiltiin kaije siihen, niinkö portaat.
Sitte tullee se välikatko.
Ois kiva saaha Toivola 2takasi.
Ihmettelen miks se lakkautettiin.
Ois päässy vielä huippua kohti.
Se on tavallaan kultavuori mulle.
Suttu vois kuvastaa sitä,
että ei oo kaikki niin hyvin ku pitäs olla.
Sais kaikki pois alta.
Ei ois mittään huolta eikä häivää.
Kynttiläosa mikä me tehtiin,
se tuo semmosta kodin tunnelmaa,
semmosta lämpöä sinne sisälle.
Siinä on lämmin kehä, semmosta turvaa.

Harvoin pääsee tuonne lapion varteen, lumikassaan, niin kyllä siitä tykkääki.
Kiva oli nähä, että muutki on jotaki teheny.
Kaikki oli kyllä niin yksilöitä ku on kaikki perheetkin.
2

Kuntoutuspaikan nimi muutettu.
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5.3.2 Runon tarkastelua
Haavemaailmoissa -runo on lastensuojelun asiakasperheiden kollektiivinen kertomus (vrt.
Gannon, 2001, s. 787-800). Runossa säkeet ja säkeistöt käyvät vuoropuhelua toistensa
kanssa. Dialogisuus (mm. Roos, 2015, s. 106) on vahvasti läsnä myös perheiden kerronnassa. Lumi-installaation työstäminen näyttäytyy runossa kunkin perheen yhteisenä projektina. ”Yhessä tekeminen” on koettu mielekkääksi pienestä vilusta ja märistä sukista huolimatta. Työskentely näyttää joidenkin perheiden kohdalla nostaneen esiin myös perheen
yhteenkuuluvuutta vahvistavia tekijöitä.
Runossa perheiden tuleva näyttäytyy seesteisenä, vaikeuksista vapaana ja parempana tulevaisuutena. Kalaretket, satoisat puutarhat, uratoiveet ja unelma-autot viestivät tavallisen
arkisista onnen aiheista (vrt. Ollila, 2008, s. 128). Kertomuksissaan perheet rakentavat tulevaa myös erilaisina tunteina ja tunnelmakuvina.
Lumi toi elementtinä ja rakennusmateriaalina kertomuksiin omat ulottuvuutensa. ”Kuvataiteen erityislaatuisuus tarinoinnin muotona muodostuu materiaalien kautta. Kielelliseen
tarinointiin verrattuna kuvataiteellisen tarinallisen työskentelyn voima on assosiaatioissa,
joita fyysinen kosketus materiaalin kanssa synnyttää. Kuvataiteelliseen työskentelyyn liittyy usein uppoutuminen materiaalin työstämiseen, mikä voi olla tekijälle lähes meditatiivista toimintaa”, kiteyttävät Sava ja Katainen. (2004, s. 33.) Lumen työstäminen muun
muassa vaikutti kehkeytyvän kertomuksen suuntaan (ks. Kuva 4., s. 58), sekä synnytti monenlaisia fyysisiä, esteettisiä ja tunnetason kokemuksia – myös muistoja. Eräs isä kertoi
haastattelussa, kuinka oli matkannut mielessä omaan lapsuuteensa, ja muistanut kuinka
hänen äitinsä oli ”joutunu nostaan mut sieltä ku mää kaivoin sitte sinne semmosen luolan
enkä päässy sieltä ennää pois” (Perhe 3).
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Kuva 4. ”Me haluttiinki leikkiä karhunpoikaa siellä”.

Myös ulkotila ja lumi-installaation rakentamispaikka näyttäytyvät runossa merkityksellisinä (vrt. Leavy, 2009, s. 216). Ollilan (2008, s. 31) mukaan paikka on alue, jolla on identiteetti, ja se kerrotaan tietyksi, tietynlaiseksi. Runossa kuvataan, kuinka installaation tekeminen lumesta teki siitä henkilökohtaisemman ja läheisemmän.
Taiteellinen työskentely mahdollisti tulevan tarinoiden työstämisen rinnakkain, osana samaa prosessia. ”Välillä uppoudutaan omaan työskentelyyn, välillä toimitaan yhdessä, opitaan toisilta ja sovitetaan kunkin omia tarinoita osaksi yhteistä tarinaa”, toteavat Sava ja
Katainen (2004, s. 34). Runossa näyttäytyvään dialogisuuteen pohjautuen ymmärrän tutkimuksessa käytetyn kuvataiteellisen työskentelyn osallistavana ja vuorovaikutteisena tutkimus- ja työskentelymenetelmänä. Toiminnan, kertomisen ja keskustelun kautta jokaisen
perheenjäsenen olemassaolo on ollut tärkeä osa kunkin perheen projektia. Koska välillä oli
laskettava myös mäkeä, perheenjäsenet työskentelivät yhteisen tekemisen äärellä vaihtelevilla intensiteeteillä.
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Runoon pohjautuen erotan työskentelyssä lisäksi kaksi erilaista kerronnallisuuden ulottuvuutta: ulospäin näkyvä yhteinen kertominen sekä kunkin perheenjäsenen lähes näkymätön
sisäinen tarina (ks. Kuvio 3, s. 59). Lähtökohtaisesti kullakin perheenjäsenellä, työskentelyyn osallistujalla, on oma yksityinen sisäinen tarinansa. Sisäinen tarina muun muassa
määrittelee identiteettimme, säätelee tunteita ja toimintaa, sekä sisältää käsityksemme elämän tapahtumista (Hänninen, 2002, s. 58). Ajattelen, että tässä tutkimuksessa perheenjäsenet lähtivät aluksi piirtämään ja kirjoittamaan näkyväksi omia sisäisiä tarinoitaan henkilökohtaisten haaveidensa osalta.

Kuvio 3. Kerronnallisuuden ulottuvuudet kuvataiteellisessa työskentelyssä.
Työskentelyn edetessä perheenjäsenet ryhtyivät keskustelemaan haaveistaan tarkemmin.
He mahdollisesti tekivät huomioita yhdistävistä ja erottavista haaveistaan sekä pohtivat
sitä, mitä juuri heidän haavepaikassaan voisi olla. Tällöin sisäiset tarinat osin limittyivät
toistensa kanssa ja yhteinen kertomus alkoi kehittyä. Syntyi keskustelua, ajatusten vaihtoa
ja yhteistä jakamista (vrt. Vesanen-Laukkanen, Sava & Martin, 2004, s. 16-17). Tämä vaihe toteutui myös installaation rakentamisen aikana. Kunkin osallistujan mielen sisäinen
tarina oli mukana toiminnassa ja vaikutti osaltaan myös lopputulokseen. Isän kertomassa
lapsuusmuistossa sisäisen tarinan läsnäolo konkretisoituu.

60
On huomioitava, että kaikkien perheiden kohdalla ajatusten vaihto ja yhteinen kertominen
eivät toteutuneet samassa laajuudessa, mutta jokaisen perheenjäsenen sisäisen tarinaan
työskentely jätti jonkinlaisen jäljen. ”Yksi kertomus voi sisältää useita tarinoita eli se voidaan tulkita monella tavalla”, kirjoittaa Hänninen (2002, s. 20). Tämä useiden tulkintojen
mahdollisuus näyttäytyy runossa koskettavalla tavalla säkeistössä, jossa lapsi ja vanhempi
kertovat ”kultavuorestaan”. Lapsi näkee yhdessä rakennetun haaveiden paikan rikkauksien
kultavuorena, äiti tarkastelee tuotosta täysin toisenlaisesta näkökulmasta. Toisin sanoen
yhteisesti tuotettu kertomus määrittyy sisäisessä tarinassa kuitenkin aina ainutlaatuisella
tavalla.
Näkemykseni mukaan tutkimukseen osallistuminen edellytti perheiltä rohkeutta ja heittäytymistä. Useat vanhemmat kertoivat, että olivat kokeneet antamani tehtävän aluksi haasteellisena. Kaikkien perheiden kohdalla lapset olivat olleet aloitteellisia installaation suunnittelu- ja rakennusvaiheessa. ”Lasten spontaani taito ilmaista itseään tempaa joskus aikuisetkin mielikuvituksen ja leikin maailmaan, jolloin yhteisistä elämyksistä voi syntyä mieleenpainuvia kokemuksia”, toteaa Känkänen (2006, s. 138). Lapset ja vanhemmat kokivat
työskentelyyn varatun ajan eri tavoin. Kaikkien vanhempien mielestä aika riitti hyvin, kun
taas jotkut lapsista kertoivat työskentelyn jääneen kesken: ”Kesken mulla jäi karhun koti”
(Perhe 1). Viljamaan (2012, s. 172) mukaan hyvin virtaavassa leikissä ajan taju katoaa ja
lapsi keskittyy intensiivisesti meneillään olevaan toimintaan. Helavirta (2011, s. 31) kysyykin, onko aikuisten lapsia hankalampi nähdä asioiden monet puolet - että elämässä ja
kohtaamisissa on ongelmien lisäksi myös iloa ja hauskuutta.
Tarkastellessani kaikkia tutkimuksen aikana tuotettuja tulevan tarinoita, sekä niiden muodostamaa kertomusten kudelmaa, nousee leikki teemana esiin kerta toisensa jälkeen. Leikki
kytkeytyy käsitteenä itsestään selvästi lapsuuteen, mutta sitä on tarkasteltu myös taiteeseen
(ks. Sava & Katainen, 2004, s. 32) ja kertomuksiin (ks. Pääjoki, 2004, s. 79) kytkeytyvänä
käsitteenä (ks. myös Viljamaa, 2012). Ymmärrykseni mukaan leikki sisältyi tässä tutkimuksessa myös tulevan kuvitteluun: tarinaa kerrottaessa kävyt ovat olleet ”leikisti” eläimiä
ja maasta pilkottavat kasvit puutarhan satoa. Yhdessä koettu ilo on tutkitusti lapsen kehitystä suojaava tekijä (Kalland, 2015; Mäkelä & Salo, 2011). Näin ollen leikillä voi ajatella
olevan käyttöarvoa myös lastensuojelun kontekstissa.
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6 POHDINTA
”Nyt katson taakse – myös tulevaisuuteen.” Lähdin kypsyttelemään tutkimuksen aihetta
pian kesällä 2007 suorittamani työharjoittelun jälkeen. Tutkimusintressini on pysytellyt
koko ajan lastensuojelun kentällä, mutta teoreettiset ja metodologiset näkökulmat ovat
vaihdelleet. Tutkimuksen työstäminen pitkällä aikajänteellä on tuntunut hetkittäin turhauttavalta, mutta lastensuojelun kontekstin huomioon ottaen aikaperspektiivi on myös lisännyt
aiheen tutkimuksellista kiinnostavuutta.
Huonosti voivien lasten, nuorten ja heidän perheidensä auttaminen on ollut julkisen keskustelun sekä poliittisen päätöksenteon kestoteema. Samanaikaisesti oma ajatteluni on kehittynyt ja suunnitelma tutkimuksesta tarkentunut. Lastensuojelua koskevan tiedon lisääminen opinnäytetyön muodossa alkoi tuntua sitä tärkeämmältä mitä enemmän aikaa kului.
Käsitykseni mukaan valtaväestö ei tiedä, mitä tämän päivän lastensuojelu on. Tämä opinnäytetyö avaa yhden ikkunan lastensuojelun tarkasteluun.
Lastensuojelu on tutkimuskontekstina erityinen. Siihen liittyy runsaasti eettisiä kysymyksiä
niin yhteiskunnallisena instituutiona kuin tutkimuskohteenakin. Olen tarkastellut näitä näkökulmia raportissani pitkin matkaa. Tärkeintä on ollut varmistaa, että perheisiin suhtautuva kunnioittava ja suojaisa tila (ks. Känkänen, 2006, s. 135) on ulottunut tutkimusprosessin kaikkiin vaiheisiin.
Tutkimuksen keskiössä olivat lastensuojelun asiakasperheiden kertomukset, joiden pohjalta
lähdin etsimään vastauksia tutkimusongelmiini. Kysymykseen siitä, millaisia ovat lastensuojelun asiakasperheiden tulevan tarinat, sain vastaukseksi moniulotteisen ja vaikuttavan
joukon tulevan kuvauksia. Tutkimukseen osallistuneiden perheiden kertomuksissa tuleva
näyttäytyy seesteisenä, vaikeuksista vapaana ja parempana tulevaisuutena, jossa arkisilla
onnen aiheilla on keskeinen sija. On tietysti huomioitava, että Paikka Haavemaailmassa teemainen tehtävänanto on jo sävyltään positiivisia mielikuvia tuottava. Olin silti yllättynyt
kertomusten moninaisuudesta: tehtävänannon pohjalta perheenjäsenet ryhtyivät muun muassa toivomaan, tahtomaan, tähtäämään ja kuvittelemaan. He halusivat myös saavuttaa ja
menestyä.
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Analyysivaiheessa päädyin tarkastelemaan lasten kertomuksia omana kokonaisuutenaan.
Lastensuojelun asiakkaana olevien lasten äänen äärelle pysähtyminen tuntui tärkeältä, ja
myöhemmin löysin myös kirjallisuusviitteitä, jotka puolsivat valintaani (ks. mm. Helavirta,
2007; Helavirta, 2011; Strandell, 2005). Minulle tutkimuksessa mukana olleet lapset näyttäytyivät ensisijaisesti tavallisina lapsina haaveineen ja toiveineen. Tutkimuksen teon hetkellä tuleva näyttäytyi heidän kertomuksissaan valoisana, ja he suhtautuivat tulevaisuuteensa avoimesti, rohkeasti ja toiveikkaana.
Tutkimusta tehdessäni olen pohtinut, millaisena lastensuojelu yleisesti nähdään ja näytetään, ja miten tämä mahdollisesti vaikuttaa lapsiin ja perheisiin. Julkinen keskustelu ja uutisointi nostavat esiin lähes yksinomaan lastensuojelullisia epäkohtia. Myös opiskelu-, työja siviilielämässä olen törmännyt usein lastensuojelua leimaavaan ongelmapuheeseen. Oletan, ettei lastensuojelun kyseenalainen maine ainakaan helpota apua tarvitsevien asemaa.
Tarvittaisiin toisenlaista keskustelun kulttuuria ja ymmärrystä siitä, että lastensuojelu ulottuu myös virastojen ja laitosten ulkopuolelle – lasten suojeleminen on jokaisen velvollisuus. Lasten ja nuorten vanhemmille täytyisi aktiivisesti viestittää, että avun pyytäminen
on ratkaisevan tärkeää ja hyväksyttyä. Uuden sosiaalihuoltolain myötä odotetaan, että perheet saataisiin nopeammin avun ja palveluiden piiriin. Aika näyttää, miten tiettyjen tukipalveluiden siirtäminen yleisiksi perhepalveluiksi (ks. Sosiaalihuoltolaki 1301/2014) vaikuttaa lastensuojeluun: erilaistuuko se entistä etäämmälle vai saavutetaanko uudenlaisia
hyötyjä.
Alaongelmana tarkastelin kuvataiteellisen työskentelyn merkitystä perheiden kerronnalle.
Tässä tutkimuksessa kuvataiteellinen työskentely mahdollisti tulevan käsittelyn positiivisella, elämyksiä tuottavalla ja uutta luovalla tavalla. Nuorimpien lasten kohdalla kertominen näyttää tulleen ylipäätään mahdolliseksi kuvataiteellisen työskentelyn kautta. Työskentelymenetelmänä kuvataide mahdollisti tulevan tarinoiden työstämisen rinnakkain, jolloin
sekä yhteisen kertomuksen tuottaminen että kunkin perheenjäsenen mielen sisäinen prosessi olivat osaltaan vaikuttamassa Paikka Haavemaailmassa –installaatioiden syntyyn. Väitän, että tutkimusmenetelmänä taiteilu toi perheiden kerrontaan ulottuvuuksia, jotka olisivat jääneet saavuttamattomiin ilman sitä. Se toi myös perheille itselleen näkyviin sitä, mitä
kohti he voivat olla menossa – leikisti tai tietoisesti. Tulevaisuutta voidaan käsitellä lastensuojelutyössä monella tavalla. Uskon, että tämän tutkimuksen tulokset antavat ajattelun
aihetta lastensuojelun, mutta myös muiden ihmissuhdealojen kehittämistyöhön.
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Känkäsen (2013, s. 115) mukaan lastensuojelun kontekstissa toteutettujen taidepainotteisten hankkeiden tutkiminen ja raportointi on tärkeää lastensuojelutyön kehittämisen vuoksi.
Heino ja Pösö (2005, s. 593) puolestaan ehdottavat, että tilastotietojen ohella lastensuojelututkimuksessa keskityttäisiin myös eri osapuolten tarinoiden kuuntelemiseen. Olen pyrkinyt kirjoittamaan tutkimukseni vaiheet auki mahdollisimman tarkkaan ja kuvaavasti. Otaksun, että vastaavankaltaisen tutkimuksen toteuttaminen olisi kuvaukseni pohjalta mahdollista. On kuitenkin muistettava, että tutkimustulokset eivät ole yleistettäviä. Tarkastelun
kohteena ovat olleet tiettyjen perheiden tarinat tulevasta. Sellaisenaan ainutlaatuiset.
Lastensuojelua on kritisoitu aikuisnäkökulman painottamisesta (mm. Hurtig, 2003, s. 3740) sekä puhumiseen keskittyvistä asiakastyön käytännöistä (mm. Känkänen, 2013, s. 97).
Tutkimuksessa käyttämäni kuvataiteellisen työskentelyn lähtökohtana oli, että kaikki perheenjäsenet kykenevät osallistumaan toimintaan taitotasonsa mukaan. Syntyi osallistava ja
vuorovaikutteinen menetelmä, jossa pieni pala jokaisen perheenjäsenen tarinaa tuli kerrotuksi. On huomionarvoista, että lapset toimivat työskentelyssä useimmiten aloitteen tekijöinä. Koen, että kysyminen – tässä yhteydessä tutkijan eli itseni taholta esitettynä – oli
tärkeä vaihe työskentelyä. Perheenjäsenet kertoivat mielellään mitä olivat tehneet, mutta
myös muuta itselleen tärkeää, jonka halusivat jakaa kanssani. Osallisuutta ja perheenjäsenten kuulemista tavoiteltaessa näen esittämäni kuvion (ks. Luku 5.3.2, s. 59) vaihtoehtoisena
työskentelytapana Hurtigin (emt., 39) kritisoimalle perhetyön mallille (ks. Luku 2.3, s. 15).
Menetelmää voidaan soveltaa myös esimerkiksi koulumaailmassa innovatiivisuutta ja luovuutta edellyttävistä kehyskertomuksista käsin. Tällöin oppilaat toimivat asiantuntijoina ja
opettajat asettuvat prosessin peilaajien rooliin. Näkemykseni mukaan menetelmä tarjoaa
useita keskustelullisia tarttumapintoja, jotka osin jäivät tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Ihmisen sisäistä tarinaa emme voi koskaan täysin saavuttaa, mutta jotain siitä välittyy eri
tavoin tuotettujen kertomusten kautta.
Esitän osan tutkimustuloksistani runomuotoon kirjoitettujen kertomusten muodossa. Tieteellinen runous on verrattain uusi innovaatio (Leavy, 2009, s. 82), mihin liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia. Runo on monimutkainen taiteellinen luomus, ja jotkut suhtautuvat niiden käyttöön tieteessä skeptisesti (emt., 82). Myös kertomuksilla on omat sudenkuoppansa. Torkin (2014, s. 125-126) mukaan tarinan lumovoima voi haitata vastaanottajan arvostelukykyä, ja parhaimmillaankin se on vain epätarkka hahmo totuudesta. Onkin
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huomioitava, että tässä tutkimuksessa tuotettu tieto on ainoastaan tutkijan välittämä heijastus todellisuudesta.
Millaisena tuo heijastus sitten tutkimuksen lukijoille näyttäytyy, liittyy tutkimuksen luotettavuuden arviointiin. Kerronnallisessa tutkimuksessa on hyväksyttyä ja jopa suotavaa, että
se puhuttelee lukijoitaan ja avaa näin uusia näkökulmia asioiden tarkasteluun (Heikkinen,
Huttunen, Syrjälä & Pesonen, 2012, s. 10). Ajatusten ja tunteiden herääminen voi esimerkiksi lisätä ymmärrystämme vastaajia kohtaan (Heikkinen, 2002, s. 195; Leavy, 2009, s.
67). Ymmärrän tutkimustuloksina esittämäni runot perheiden tiivistettynä kerrontana. Runot lukemalla saa nopeasti käsityksen tulevan tarinoiden kokonaisuudesta. Toisaalta niiden
äärelle voi pysähtyä pitkäksikin aikaa. Kritisoin itseäni siitä, etten ymmärtänyt heti alussa
lasten merkityksellisyyttä kertojina. Esimerkiksi haastatteluissa lapset toivat esiin asioita,
joihin en osannut tarttua. Olisin voinut kuulla heitä enemmän, jos huomioni ei olisi ollut
niin tiiviisti perheiden yhteisessä kerronnassa.
Mielestäni taide ja kerronnallisuus nivoutuvat tässä tutkimuksessa yhteen hedelmällisellä
tavalla. Tällä hetkellä ymmärrän kuvataiteen entistä selkeämmin yhtenä kertomisen muotona. Ihmiset ovat viestineet, kertoneet ja ilmaisseet itseään taiteen keinoin kautta aikojen.
Tuota taustaa vasten on merkillistä, että taiteen paikkaa tieteessä – mutta myös arkielämässä – joudutaan tietyissä yhteyksissä niin kovin perustelemaan. Mielestäni taiteen mahdollisuuksia sosiaali-, kasvatus- ja terveysaloilla tulisi tutkia Suomessa tieteellisesti ehdottomasti laajemmin.
Ajattelen, että jokaisella ihmisellä tulee olla mahdollisuus etsiä, käyttää ja kehittää luovuuttaan. Tämä tulee mahdollistaa päiväkodeissa, kouluissa ja muissa oppilaitoksissa, mutta myös sellaisissa paikoissa, joihin luovuutta ei ole perinteisesti yhdistetty. Vaihtoehtoisia
väyliä etsimällä voimme sukeltaa aivan uudenlaisiin maisemiin: ei ole tavatonta, että päädymme esimerkiksi kultaisille vuorille tai kallioisille kalajärville.
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LIITTEET

Liite 1.
Oulussa 15.11.2009
Tervehdys!
Perheenne on ilmoittautunut Syötekeskuksen perheleirille 27.-29.11.2009. Olen lähdössä
mukaan leirille ja toivon, että tutustutte tähän kirjeeseen ennen leirin alkua.
Opiskelen luokanopettajaksi Oulun yliopistossa, ja olen tekemässä tutkimusta aiheesta
”Yhteistoiminnallinen kuvataide lastensuojelun perhetyössä”. Tavoitteeni on selvittää, miten perheenjäsenten yhdessä toteuttama taidetyöskentely soveltuu perhetyön menetelmäksi. Lisäksi olen kiinnostunut perheenjäsenten kokemuksista ko. työskentelystä.
Kerään tutkimusaineistoni perheleirillä toteutettavan työpajan yhteydessä. Tarkoitukseni
on havainnoida ja dokumentoida perheiden työskentelyä, sekä haastatella työpajaan osallistuneita perheitä. Työpajaan osallistuminen ei edellytä taiteellista harrastuneisuutta, vaan
tärkeämpiä ovat avoin mieli ja halu puuhastella yhdessä perheen kanssa.
Tämän kirjeen liitteenä on lomake, jossa kysyn halukkuuttanne osallistua työpajaan sekä
suostumustanne aineiston hankkimiseen. Ottakaa täydennetty ja allekirjoitettu lomake
mukaan perheleirille. Tämän lisäksi pyydän teitä ilmoittamaan tiistaihin 24.11. mennessä omalle perhetyön ohjaajalle tai ohjaaja Seija Marttiselle, aiotteko osallistua työpajaan. Seijan tavoittaa numerosta 044-7034903.
Huomioittehan, että leirille lähteminen ei automaattisesti merkitse tutkimukseen osallistumista. Tutkimukseen osallistuvien henkilöllisyys tullaan suojaamaan, ja tutkimusaineisto
tullaan käsittelemään sekä säilyttämään ehdottoman luottamuksellisesti. Jos teillä ilmenee
kysyttävää tutkimuksen toteutukseen liittyen, minulle voi lähettää sähköpostia osoitteeseen maijumar@paju.oulu.fi .
Ystävällisin yhteistyöterveisin,
Maiju Marttinen
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TUTKIMUSLUPAHAKEMUS

1. Rastita vaihtoehdoista toinen
□ A. Perheemme osallistuu työpajaan perheleirillä 27.-29.11.2009.
Rastittamalla tämän kohdan perheenne osallistuu leirillä järjestettävään työpajaan, sekä
mahdollisesti tähän liittyvään haastatteluun. Samalla annatte tutkijalle luvan havainnoida
työskentelyänne, sekä käyttää saatuja dokumentteja tutkimusaineistona. Tutkimuksessa
keskitytään nimenomaan perheleirillä tapahtuvaan työskentelyyn ja sen pohjalta syntyneisiin kokemuksiin, ei niinkään perheen yksityisiin asioihin. Perheenjäsenten henkilöllisyys
tullaan suojaamaan, mm. nimet muutetaan. Henkilötiedot ja tutkimusaineisto tullaan säilyttämään ehdottoman luottamuksellisesti ja ne hävitetään tutkimuksen päätyttyä.

□ B. Perheemme ei osallistu työpajaan.

2. Täydennä perheen tiedot
Vanhemman nimi/ vanhempien nimet:
__________________________________________
__________________________________________
Lasten nimet ja iät:
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
Vanhemman allekirjoitus
__________________________________________
Aika ja paikka
__________________________________________
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Liite 3.

Perheiden haastattelu (teemahaastattelu)
1. Suunnittelu
Keskustelu luonnoksen/ideakartan pohjalta:
-

millaisia asioita kuvattu ja miksi

-

suunnitelman ja lopullisen työn erot ja yhteneväisyydet

-

perheenjäsenten työnjako (kuka tehnyt mitäkin ym.)

-

työskentelyn sujuminen

2. Työskentely
Keskustelu kuvan pohjalta:
-

työn omasanainen esittely

-

millaisia asioita kuvattu ja miksi

-

perheenjäsenten työnjako

-

työskentelyn sujuminen

-

työskentely kokemuksena

3. Työn esittely, jakaminen
-

perheenjäsenten työnjako

-

jakaminen kokemuksena

