
 

 

 

 

 

 

 

 

KORHONEN-JOKINEN EEVA-MARIA 

PERUSTA TAITEESTA: Taideperustaisuus lastentarhanopettajan pedagogi-

sen osaamisen vahvistajana 

Kasvatustieteen kandidaatintyö 

KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA 

Varhaiskasvatuksen koulutus 

2017 

  



 

   

 

 

Kasvatustieteiden tiedekunta  Tiivistelmä opinnäytetyöstä 

Faculty of Education   Thesis abstract 

Varhaiskasvatuksen koulutus 

  

Tekijä/Author 

Korhonen-Jokinen Eeva-Maria 

      Työn nimi/Title of thesis 

PERUSTA TAITEESTA: Taideperustaisuus lastentarhanopettajan pedagogisen osaamisen vahvista-

jana 
Pääaine/Major subject 

Kasvatustiede 

Työn laji/Type of thesis 

Kandidaatin tutkielma 

Aika/Year 

maaliskuu 2017 

Sivumäärä/No. of pages 

43 

Tiivistelmä/Abstract 

Tutkielman tavoitteena on selvittää taideperustaisia lähestymistapoja, jotka voisivat vahvistaa las-
tentarhanopettajan pedagogista osaamista. Tutkielman myötä haluan kehittää omaa ammattijuuttani 

lastentarhanopettajana ja kuvataiteilijana. Tutkielma on narratiivisen kuvailevan kirjallisuuskatsauk-

sen periaatteita noudattava teoreettinen synteesi taideperustaisuudesta. Lähestyn aihetta lastentar-

hanopettajan pedagogisen osaamisen vahvistamisen kannalta. Aineisto muodostuu suomen- ja eng-

lanninkielisestä kirjallisuudesta ja verkkolähteistä. 

Tutkimuskysymykseni on, miten taideperustaisuus voi vahvistaa lastentarhanopettajan pedagogista 

osaamista. Lisäksi kysyn, mitä taideperustaisuus pitää sisällään ja miten lastentarhanopettajan peda-

goginen osaaminen määritellään.  

Taideperustaisen tutkimuksen lähtökohtia ovat holistinen ihmiskäsitys ja näkemys taiteesta tietoa 

todellisuudesta tuottavana. Peilaan tutkielmassani taideperustaisuutta Rauhalan holistiseen ihmiskä-

sitykseen (1983) ja Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaan (1984). Lastentarhanopettajan pe-

dagoginen ja laaja-alainen osaaminen perustuvat tutkielmassani Opetusalan ammattijärjestön ja Las-

tentarhanopettajaliiton määritelmiin lastentarhanopettajan työhön kuuluvista työvälineistä ja laaja-

alaisesta osaamisesta. Tutkielman viitekehykseen kuuluu myös Varhaiskasvatussuunnitelman perus-

teet (2016).  

Taideperustainen tutkimus ja kasvatus sekä taidelähtöiset menetelmät muodostavat toisiinsa kie-

toutuvan ajatusmallin. Pyrkimyksenä niissä on taiteelliseen ilmaisuun perustuvan sekä tutkimukselli-

sen asenteen yhdistävän ja yhteisöllisen toiminnan kautta löytää erilaisia vuorovaikutuksen keinoja 

sekä yhteyttä itseen ja toiseen. Toiminnassa oleellista on prosessi, ei lopputuotos. Lastentarhan-

opettajan pedagoginen osaaminen muodostuu koulutuksen ja käytännön työn kautta kehittyneestä 

laaja-alaisesta osaamisesta. Siihen kuuluvat myös ilmaisu- ja taidekasvatuksen monipuolinen osaami-

nen.   

Lastentarhanopettaja voi pienin keinoin sisällyttää pedagogiseen osaamiseensa taideperustaisia me-

netelmiä, joiden avulla voi löytää keinoja vuorovaikutukseen ja lapsen kohtaamiseen. Taiteellisen 

toiminnan tuominen pysyväksi osaksi pedagogiikkaa toteuttaa varhaiskasvatuksen perusperiaatetta, 

lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistämistä. Taideperustainen ajattelu-

malli mahdollistaa myös aikuisen tiedon uudelleenrakentumisen. Taidelähtöiset menetelmät voivat 

kehittää ja vahvistaa tiimityötä ja työyhteisöä. 

 Asiasanat/Keywords  Taideperustainen tutkimus, taideperustainen kasvatus, taidelähtöiset menetel-

mät, lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen, varhaiskasvatus, tiimityö, työyhteisö 



 

   

Sisältö 

1 Johdanto .................................................................................................................................................. 1 

2 Tutkielman kokonaisuus ........................................................................................................................ 4 

2.1 Tutkimuskysymykset ........................................................................................................................... 5 

2.2 Tutkimusmenetelmä ............................................................................................................................. 6 

3 Taideperustaisuuden tyvellä .................................................................................................................. 9 

3.1 Postmoderni taidekäsitys ja -kasvatus .................................................................................................. 9 

3.2 Holistinen ihmiskäsitys ...................................................................................................................... 11 

3.3 Kokemuksellinen oppiminen ............................................................................................................. 13 

4 Taideperustainen tutkimus .................................................................................................................. 16 

4.1 Taideperustaisen tutkimuksen taustakonteksti ................................................................................... 16 

4.2 Taideperustaiset kasvatukselliset tutkimusmenetelmät ...................................................................... 18 

5 Taideperustainen kasvatus ja taidelähtöiset menetelmät .................................................................. 21 

5.1 Taideperustaisen kasvatuksen käytäntöjä ja hankkeita ...................................................................... 21 

5.2 Taidelähtöisiä menetelmiä ................................................................................................................. 24 

6 Taideperustaisuus lastentarhanopettajan pedagogiikan vahvistajana ............................................ 27 

6.1 Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu ........................................................................................ 27 

6.2 Taideperustaisuus lastentarhanopettajan pedagogiikan perustana ..................................................... 29 

7 Johtopäätökset ja pohdinta .................................................................................................................. 35 

Lähteet............................................................................................................................................................. 38 

 





 

  

1 Johdanto 

” Logic will get you from A to B.  

Imagination will take you everywhere.”  

Albert Einstein 

Näetkö minut? Olen tuntematon, mutta minä kuitenkin. Olen elävä olento, ihminen. Ihan 

niin kuin sinäkin. Tahdon tuntea, tahdon kokea. Olla osa jotakin. Kuuletko tuulen musiikin? 

Mitä se soittaa, mistä se kertoo? Tunnetko minut tässä vierelläsi? Ota minua kädestä, on 

hauskempaa tutkia yhdessä maailmaa. Lennetäänkö eiliseen, hypätäänkö huomiseen? Kieri-

tään takaisin ja haistellaan tämän päivän muistoja? Halataan. Maalataan elämästä tarina, 

jonka luemme hiirenkorville! Olemme tässä yhdessä, sinä ja minä ja me. Hymyillään. Näet-

hän minut nyt? Minä näen sinut.  

Taide avartaa ymmärrystämme maailmasta ja suuntaa katsettamme totuttua kauemmas. Se 

ruokkii mielikuvitusta, jonka avulla voimme matkustaa minne vain (Eisner, 2008, s. 6) ja 

tutkia tuntematonta (Känkänen, 2013, s. 33). Taideperustaisuudessa on kyse kohtaamisesta, 

vuorovaikutuksesta ja yhteyden löytymisestä. Vuorovaikutusta, yhteyttä ja kohtaamista ta-

pahtuu ihmisten välillä, mutta myös tieteiden, taiteiden ja käytännön toiminnan välillä.  

Patricia Leavy (2015) uskoo, että taiteellinen työskentely osana taideperustaista tutkimusta 

voi auttaa tutkijaa löytämään paremmin yhteyden tutkimuksen aiheeseen (Leavy, 2015, s. 

2). Shaun McNiffin (2008) mukaan taideperustaisen tutkimuksen kautta voidaan löytää 

väylä puhua tieteestä ymmärrettävästi (McNiff, 2008, s. 30). Tuntemalla yksittäisen ilmiön 

ontologian, perimmäisen olemuksen, myös laajempien yhteyksien ymmärtäminen lisääntyy 

– tämä ajatus on niin kokemuksellisen oppimisen teorian kuin holistisen ihmiskäsityksenkin 

periaate (Kolb, 1984, s. 42; Rauhala, 1983, s. 126; ks. myös Räsänen, 1993).  

Tieto käsitetään yleensä teoreettiseksi ja tieteellisesti perustelluksi. Taide haastaa perinteisen 

tieteen, sillä vaikka tiede on se, joka asettaa merkityksen, taide on se, joka merkityksen il-

maisee (Dewey, 1934, viittaus Eisnerin, 2008, s. 8). Taiteen kanssa oleminen alkaa elämyk-

sestä (Sederholm, 2000, s. 15). Elämyksen syventäminen – jotta se ei jäisi vain yksittäiseksi 

kokemukseksi – tarvitaan tietoa. Taide on tieteen lailla tapa ymmärtää todellisuutta ja sen 

merkityksiä (Räsänen, 2008, s. 139). Taideperustaiset tutkimuksen ja kasvatuksen menetel-

mät muuttavat niin kasvatusajattelua kuin tieteellisen tutkimuksenkin paradigmoja.  
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Taideperustainen tutkimus ja taideperustainen kasvatus kulkevat niin kiinteästi yhdessä, että 

niitä on hankalaa, jos edes tarpeellista, erottaa. Taideperustaisen kasvatuksen avulla tuodaan 

taiteelliset lähestymistavat osaksi kasvatuskäytäntöä. Taidelähtöisten menetelmien avulla 

puolestaan on mahdollista työstää vaikeitakin kokemuksia ”taiteen metaforisessa suojassa” 

(Känkänen, 2013, s. 12). Taide toiminnan tukena luo tilan, jossa voidaan yhdessä tasavertai-

sina etsiä ja löytää keinoja jäsentää ja käsittää tunteitamme, itseämme ja toisiamme – tätä 

maailmaa, jossa elämme. (Leavy, 2015, s. 3) Sinäkin, lukijani, siirryit aloituskappaletta lu-

kiessasi toisenlaiseen mielentilaan kuin jos olisit lukenut tieteellisen tutkimuskäytännön mu-

kaista selittävää tekstiä. Siinä se on, taiteen voima. Sille tutkielmani perustuu. 

Lapset kasvavat kulttuurisesti, kielellisesti ja katsomuksellisesti moninaisessa maailmassa, 

jossa heidän odotetaan omaksuvan sosiaalisesti ja kulttuurisesti monipuolista osaamista 

(Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, tästä eteenpäin VASU, 2016, s. 22). Varhaiskas-

vatuslakiin (36/1973) perustuva Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) on Opetus-

hallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan laaditaan paikalliset ja lasten 

varhaiskasvatussuunnitelmat ja toteutetaan varhaiskasvatusta (VASU, 2016, s. 8). Varhais-

kasvatuksessa painottuu lain mukaan erityisesti pedagogiikka, josta pääasiassa vastaa peda-

gogisen koulutuksen saanut lastentarhanopettaja (Opetusalan ammattijärjestö, tästä eteen-

päin OAJ, 2017). 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet määrittää kasvatuksen konstruktivistisen oppimis-

käsityksen mukaan vuorovaikutukselliseen, holistiseen ja kokemukselliseen tiedonkäsitte-

lyyn perustuvaksi (VASU, 2016, s. 20), jossa laaja-alainen osaaminen on olennaista. Laaja-

alainen osaaminen muodostuu tiedoista, taidoista, arvoista, asenteista ja tahdosta; se on tai-

toa kuunnella, tunnistaa ja ymmärtää eri näkemyksiä sekä kykyä reflektoida omia arvoja ja 

asenteita. Vuorovaikutuksen taidot, kyky ilmaista itseään ja ymmärtää muita, ovat merkittä-

viä identiteetille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille. (VASU, 2016, ss. 20–22)  

Taiteellisuus ja esteettisyys ovat jossain määrin aina läsnä lasten omassa toiminnassa (Pää-

joki, 2016, s. 111).  Taide edistää oppimista ja sitä kautta auttaa mieltä muotoutumaan uu-

delleen (Leavy, 2015, s. 12). Oppiminen ei rajoitu vain lapseen. Opetusalan ammattijärjestö 

(2017) mainitsee lastentarhanopettajan yhdeksi keskeiseksi työvälineeksi ilmaisu- ja taide-

kasvatuksen monipuolisen osaamisen (OAJ, 2017). Jäsentämällä identiteettiä ja omaa suh-

detta maailmaan kokonaisvaltaisuuden ja kokemuksen kautta taideperustainen ajattelumalli 

mahdollistaa myös aikuisen tiedon uudelleen rakentumisen (Räsänen, 2008, s. 139). 
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Taiteen ja kasvatuksen suhteen vahvistaminen haastaa perinteisen tiedonmuodostuksen: tai-

teen kautta maailmaa voi ymmärtää toisin. Tavalla miten sanomme (ei siis vain se mitä sa-

nomme), on merkitystä ja sillä luodaan merkityksiä. (Räsänen, 2008, s. 139) Samoin etenkin 

sillä, miten teemme, on merkitystä enemmän kuin sillä, mitä teemme (Lastentarhanopettaja-

liitto, tästä eteenpäin LTOL, 2015, s. 2). Tämä näkyy lastentarhanopettajien (pedagogisen) 

työn arvostuksen nostamisessa ja esilletuomisessa. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

(2016) ja Lastentarhanopettajaliitto (2017) korostavat pedagogiikan vahvistamisen merki-

tystä (LTOL, 2017; VASU, 2016, ss. 36–37). Pedagogiikan aika on Lastentarhanopettajalii-

ton teemana vuosille 2017–2018 (LTOL, 2017, s. 5).  

Haluan tutkielmani aihevalinnan myötä vahvistaa pedagogista ammattitaitoani lastentarhan-

opettajana ja tuoda taideperustaisuuden mahdollisuudet esiin ammattijuutta vahvistavana 

osana ja sitä kautta lasten hyvinvointia edistävänä tahona. Taidekasvatuksellinen toiminta, 

joka lähtee lapsen aistisesta maailmasuhteesta, arvostaa lasta kulttuurin jäsenenä, antaa mer-

kitystä lapsen ilmaisulle ja osallisuudelle sekä vahvistaa lasten taiteellista toimijuutta (Pää-

joki, 2016, s. 123). Taiteellinen toiminta ei vaadi taitoa, vaan ajatuksen ja tavan tehdä. Tah-

don tutkielmallani tuoda esille taideaineiden merkityksen, jotta niiden sija opetuksessa ja 

arvostus yhteiskunnassa nousisi.  

Tutkielmani aihevalintaan liittyy visio, jossa toimisin taiteilija-tutkija-kasvattajana taidepe-

rustaisuuden ihmisläheinen ja käytännöllinen ajatusmalli ohjenuoranani. Kuvataiteilijana 

huomioni kohdistuu lisäksi taideperustaisuuden antiin taiteilijalle. Kuvataiteilija-identiteetti 

on erottamaton, henkilökohtaisesti merkittävä osa minua. Se suuntaa vahvasti toimintaani 

ammattikasvattajana, joten sitä on mahdotonta olla ottamatta huomioon tutkielmani yhtey-

dessä.  Haluan tutkielmallani laajentaa siten myös taiteellista osaamistani. Tahdon kuitenkin 

korostaa, että tässä tutkielmassa kohdistan katseeni kasvatukselliseen kontekstiin. Kuvatai-

teilijuuteni vaikuttaa vain aiheen valinnassa ja henkilökohtaisena innostuksessani taiteisiin.  
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2 Tutkielman kokonaisuus 

Tämän tutkielman aiheena on, miten taideperustaisuus voi vahvistaa lastentarhanopettajan 

pedagogista osaamista. Taideperustainen kasvatus ja tutkimus pohjautuvat holistiseen ihmis-

käsitykseen ja kokemukselliseen, moniaistiseen oppimiseen. Lastentarhanopettajan pedago-

gisen osaamisen muodostaa laaja-alaisen osaamisen vahva teoreettinen ja käytännöllinen 

tietopohja, joka pitää sisällään myös ilmaisu- ja taidekasvatuksen monipuolisen osaamisen 

(LTOL, 2015; OAJ, 2017). Lastentarhanopettajan työtä ohjaavana asiakirjana Varhaiskas-

vatussuunnitelman perusteet (2016) on oleellinen osa tutkielmaani. Postmodernismi on ajan-

jakso, joka on tutkielmani yllä vaikuttava yläkäsite. 

Ei ole yksiselitteistä tapaa lähestyä taideperustaisuuden laajaa kontekstia. Oma lähestymis-

tapani taideperustaisuuteen lähtee postmodernin taidekäsityksen ja -kasvatuksen kautta, 

jossa olen tukeutunut Arthur D. Eflandin, Kerry Freedmaniin ja Patricia Stuhrin kirjoitta-

maan alan perusteokseen (1998). Taideperustaisuuden perusajatusta lähden hahmottamaan 

Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen (1983) ja David A. Kolbin kokemuksellisen op-

pimisen mallin (1984) avulla, jotka teorioina tukevat nimenomaan taideperustaisuuden käy-

täntöä eli kasvatusta ja sen eri menetelmiä ja käsitystä ihmisestä. Nämä teoriat tukevat myös 

omaa tämänhetkistä käsitystäni ihmisestä, kasvatuksesta ja taiteesta. Kolbin kokemukselli-

sen oppimisen teoriaa tarkastelen myös Marjo Räsäsen (1993, 2000) sovellutusten kautta.  

Räsänen on soveltanut Kolbin mallia ensin taiteelliseen oppimisprosessiin taidekuvan tar-

kastelussa (1993) ja myöhemmin muokannut siitä kokemuksellis-konstruktiivisen taideop-

pimisen menetelmän (2000). Räsäsen kokemuksellisen taidekuvan tarkastelu täydentää yk-

silöllisesti suuntautuneen Kolbin kokemuksellisen oppimisen periaatteita yhteiskuntakriitti-

sen taideopetuksen näkökulmilla (Räsänen, 1993, s. 188). Räsäsen menetelmät ovat kehitty-

neet taiteellisen tutkimuksen ja käytännön opetustyön kautta, joten ne toteuttavat taideperus-

taisen tutkimuksen ja kasvatuksen ideaa.  

Suomessa taideperustaista kasvatusta on kehitetty taidekasvatuksen tutkimuksen avulla 

useissa eri produktioissa niin etelässä kuin pohjoisessakin. Merkittävää tutkimus-, kasvatus- 

ja kehittämistyötä taideperustaisuuden kontekstissa Suomessa ovat tehneet monet taide- ja 

kasvatusalan sekä terveys- ja sosiaalialan kentillä vaikuttavat henkilöt, kuten Marjatta 

Bardy, Raisa Foster, Mira Kallio, Päivi Känkälä, Marjo Räsänen ja Inkeri Sava. Pohjois-

Amerikassa johtavia taideperustaisen tutkimuksen kehittäjiä ovat, laajasta joukosta vain 
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muutamia mainitakseni, Elliot Eisner, Susan Finley, Patricia Leavy, Shaun McNiff ja 

Stephanie Springgay, joiden tekstien perusteella olen käsitystäni taideperustaisesta tutki-

muksesta ja kasvatuksesta rakentanut. 

Koska taideperustaiset tutkimusmenetelmät ovat oleellinen osa taideperustaisen kasvatuksen 

ja menetelmien olemassaoloa ja myös niiden toteuttamista, on niiden käsitteleminen tutkiel-

mani yhteydessä perusteltua. Valotan tutkielmassa taideperustaisen tutkimuksen historial-

lista taustaa. Kandidaatin tutkielman suositellusta laajuudesta johtuen sekä aihepiirini yhtey-

destä varhaiskasvatukseen, olen rajannut taideperustaisen tutkimuksen käsittelemisen kui-

tenkin vain muutamaan taideperustaisen kasvatuksellisen tutkimusmetodin esittelyyn.  

Olen rajannut myös taidelähtöisten menetelmien perusteellisen esittelyn tutkielmani ulko-

puolelle, sillä varhaiskasvatuksen opiskelijana tutkielmani painopiste on alle kouluikäisissä 

ja heidän kasvatuksessaan. Kohdistan katsettani kuitenkin myös taideperustaisuuden ja tai-

delähtöisten menetelmien mahdollisuuksiin lastentarhanopettajan toimenkuvaa tiiminsä pe-

dagogisena johtajana ajatellen. Havainnollistan taideperustaista kasvatusta ja taidelähtöisiä 

menetelmiä Suomessa tehtyjen projektien avulla. 

Tarkoitukseni ei ole kirjoittaa taideperustaisuuden historiallista selvitystä eikä esittää tasa-

puolista ja kaiken kattavaa esitystä taideperustaisuuden kontekstissa vaikuttavista erilaisista 

suuntauksista ja ilmiöistä. Oleellista tässä tutkielmassa on luoda taideperustaisuudesta ko-

konaiskuvaa.  

2.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkielmani tavoitteena on selvittää, miten taideperustainen tutkimus, kasvatus ja taideläh-

töiset menetelmät voivat vahvistaa lastentarhanopettajan pedagogista osaamista.  

Tutkimuskysymykseni ovat 

1. Miten taideperustaisuus voi kehittää lastentarhanopettajan pedagogista osaamista? 

2. Mitä taideperustaisuus pitää sisällään? Sekä  

3. Miten lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen määritellään?  

 

Näihin kysymyksiin vastaamalla tavoitteenani on tuoda taiteisiin pohjautuva toiminta teo-

reettisesti tutuksi kasvattajalle. Käytännössä toivon tutkielman auttavan kasvattajaa kehittä-
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mään pedagogista osaamistaan taideperustaisuuden avulla ja tuovan taiteisiin perustuvan toi-

minnan helpommin lähestyttäväksi ja luonnolliseksi osaksi pedagogiikkaa. Silloin se voi 

saavuttaa myös päivähoidossa olevat lapset. Taideperustaisten tutkimusmenetelmien avaa-

misen kautta tarkoituksenani on kasvattajan työmenetelmien monipuolistamisen lisäksi edis-

tää tieteellisen tutkimuksen monitieteisyyttä tuomalla kasvatuksen tutkijan työrepertuaariin 

lisää varteenotettavia tutkimusmenetelmiä.  

Taideperustaisuus on tässä tutkielmassa käsitteiden taideperustainen tutkimus, taideperus-

tainen kasvatus ja taidelähtöiset menetelmät yhteisnimittäjä, joka ei perustu tiettävästi ylei-

seen taideperustaisuuden diskurssiin. Käsitteiden yhteisellä nimittäjällä haluan helpottaa lu-

kijan kokemusta tekstistä, jota voi olla raskasta lukea pitkien termien toistuessa tiuhaan. Pu-

huessani kasvattajasta tarkoitan etenkin varhaiskasvattajaa ja erityisesti lastentarhanopetta-

jaa, vaikka kasvattajaksi voi yhtä hyvin ajatella minkä tahansa ikäluokan kanssa kasvatuk-

sellista työtä tekevän henkilön. Taideperustaisuutta käsitellessä sivutaan väistämättä myös 

taidekasvatusta. Tutkielmassani ei ole relevanttia erottaa toisistaan eri taidemuotoihin suun-

tautuvaa kasvatusta. Taidekasvatuksesta puhuessani tarkoitan taidekasvatusta yleensä. 

Lastentarhanopettajan pedagoginen osaaminen perustuu tässä tutkielmassa Opetusalan Am-

mattijärjestön (OAJ) ja Lastentarhanopettajaliiton (LTOL) lastentarhanopettajan työhön 

kuuluvien työvälineiden ja laaja-alaisen osaamisen määrittelyihin. Kumpaakin näistä peilaan 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin (2016), jonka on määrä astua voimaan 1.8.2017 

(julkaistu 18.10.2016).  

2.2 Tutkimusmenetelmä 

Kandidaatintyöni on kirjalliseen aineistoon pohjautuva teoreettinen tutkielma. Tutkielmani 

lähestymistapa on aiheeseen liittyvän kirjallisuuden ja artikkelien pohjalta tehty synteesi tai-

deperustaisuudesta ja sen mahdollisuudesta vahvistaa lastentarhanopettajan pedagogista 

osaamista. Tutkielmani noudattaa kuvailevan kirjallisuuskatsauksen periaatteita (Salminen, 

2011, s. 6).  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on aiheeseen perehtyvä yleiskatsaus ilman tiukkoja tai tark-

koja sääntöjä.  Käyttämäni metodi spesifioituu tarkemmin narratiiviseksi kirjallisuuskat-

saukseksi, jonka avulla pystytään kuvailemaan käsiteltävän aiheen historiaa ja kehityskulkua 

sekä antamaan laaja kuva tutkimuksen kohteesta. Narratiivinen kuvaileva kirjallisuuskatsaus 
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auttaa ajantasaistamaan tutkimustietoa, vakka ei tarjoakaan varsinaisesti analyyttisintä tu-

losta. Narratiivista katsausta on suosittu opetuksen alalla, sillä sen avulla on mahdollista 

tuottaa opiskelijoille ajankohtaista tietoa. (Salminen, 2011, ss. 6–7) 

Tutkielmani on edennyt prosessikirjoituksena, jossa kirjallisuuden keruu, siihen tutustumi-

nen, aineistojen analysointi ja eri osioiden kirjoitusvaiheet ovat kaikki toteutuneet toistensa 

kanssa päällekkäin ja lomittuen. Pyrkimykseni on ollut prosessoida tekstiä siten, että lukujen 

keskinäinen vuoropuhelu ja suhde toisiinsa muodostaisivat loogisen ja sujuvasti etenevän 

kokonaisuuden. Kuvaileva, narratiivinen kirjallisuuskatsaus sopii kandidaatin tutkielmani 

metodiksi, koska siinä perehdytään tutkittavaan ilmiöön teoreettisesti järjestämällä kuvaile-

van kerronnan avulla epäyhtenäistä tietoa synteesiksi. Narratiivinen katsaus pyrkii näin help-

polukuiseen lopputulokseen, joka on ollut, kuten sanottu, myös oma päämääräni kirjoitus-

prosessia tehdessäni. (Salminen, 2011, s. 7) 

Aineistoa olen koonnut kattavasti eri aikakausilta, yrittäen sisällyttää siihen tutkielmani ai-

heen kannalta varteenotettavimpia ja mahdollisimman tuoreita lähteitä, jotka käsittelevät tai-

deperustaisuuden ilmiötä monipuolisesti eri näkökulmista. Halusin tutkimusaineistooni eri-

tyisesti suomalaisia taiteen, taiteen tutkimuksen ja taidekasvatuksen lähteitä, joiden avulla 

pääsin kiinni taideperustaisuuden ilmiöön ja nimenomaan sen suomalaiseen suuntaukseen. 

Tämän johtuen taideperustaisuutta käsittelevä kirjallisuus – ja tutkielmani aineisto – koostuu 

mittavalta osin Marjo Räsäsen ja Inkeri Savan kirjallisista tuotoksista.  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen mukaan aineiston valintaa ei ole rajannut mikään meto-

dinen sääntö. Laajan aineiston avulla olen pyrkinyt siihen, että voin vastata tutkimuskysy-

myksiin ja kuvata aihettani laajalti sekä luokitella tutkittavan ilmiön ominaisuuksia. (Salmi-

nen, 2011, s. 6) Kerätessäni aineistoa huomasin kuitenkin suomalaisen taideperustaisuutta 

käsittelevän kirjallisuuden rajallisuuden, joten suomalaisten teosten ohella pyrin pääsemään 

taideperustaisuuden tyvelle saatavilla olevan englanninkielisen aineiston tuella. Erityisesti 

taideperustaisen tutkimuksen osalta olen tukeutunut pitkälti alalla mittavaa ja perusteellista 

työtä tehneisiin Elliot Eisneriin ja Patricia Leavyyn. 

Tutkimusaineistoa olen käsitellyt sitä eritellen, yhtäläisyyksiä ja eroja etsien ja tiivistäen. 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen periaatteiden mukaisesti olen pyrkinyt etsimään kirjalli-

suuden pohjalta tutkimusaiheeseen liittyvät keskeiset näkökulmat ja menetelmät sekä esitte-

lemään samalla taideperustaisuuden johtavat tutkijanimet (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 
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1998, ss. 114–115). Olen myös paneutunut kirjallisuuden vuoropuheluun ja erilaisten näkö-

kulmien suhteisiin kriittistä ajattelua ja arviointia tehden.  

Koska tutkimusaiheestani ei ole laadittu historiikkia, eivätkä perusasiat siitä ole siten ylei-

sesti tunnettuja olen sisällyttänyt tekstiin myös lyhyesti aiheeni historiallista kehitystä. Kir-

jallisuuskatsauksen mukaisesti ja tutkimusaiheeni tavoitteet ja tutkimuskysymykset mieles-

säni olen tehnyt valintoja sen suhteen, miten ja mihin oman työni kannalta mitäkin tietoa 

käytän. (Hirsjärvi ym., 1998, ss. 115–116)  

Tutkimuksen luonne on, että mitä enemmän lukee, sitä enemmän kerääntyy aiheeseen liitty-

vää aineistoa (Alasuutari, 2011, s. 262) – ja mitä enemmän lukee, sitä kauemmaksi katseensa 

voi ja täytyy luoda. Taideperustaisuuden lähtökohtien perusteellinen tutkiminen vaatisi lähes 

koko ihmiskunnan historian analysointia, niin syvälle juuret yltävät. Oma tutkielmani, 

vaikka onkin ”vain” teoreettinen (tai juuri sen takia), tuntuu vetävän puoleensa aina vain 

lisää varteenotettavia lähteitä teorioineen ja suuntauksineen. Jossain vaiheessa aineiston ke-

ruulle täytyy asettaa rajat. Toivon ja uskon, että tutkielmani lähdeluettelo tarjoaa aiheesta 

kattavasti kirjallisuutta, jolla seuraava aiheen tutkija voi päästä alkuun.  

Tekstin lomaan olen sijoittanut enemmän ja vähemmän tunnettujen henkilöiden lausahduk-

sia ja ajatuksia, jotka mielestäni saattavat lukijaa tulevan tekstin sisältöön ja kertovat olen-

naisen tai antavat tekstiin syvyyttä tavalla, mitä en osaa kirjallisesti ilmaista. Sitaatit tukevat 

myös tutkielmani taidesuuntautunutta ja kokemuksellista teoriapohjaa antamalla sanallisia 

ärsykkeitä, jotka vaikuttavat kunkin lukijan aisti-, elämys- ja kokemusmaailmaan eri tavoin.  
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3 Taideperustaisuuden tyvellä 

” The arts are ways to get a natural high.  

This high is secured largely through our sensory response 

to the way sound is arranged --, colors are composed --,  

the way the movement of a human body excites us 

as we experience its motion in time and space –” 

Elliot Eisner  

Taideperustaisuuden teoriapohja on lähtenyt kehittymään modernin ajan myötä – ajanjakso 

noin vuosien 1860–1960 välillä (Efland, Freedman & Stuhr, 1998, ss. 1–3; Sederholm, 2000, 

s. 6) – ja kehitys on kiihtynyt vuosituhannen vaihteen ylityttyä. Eisnerin (2008) sanallisen 

maalailun mukaisesti taideperustaisuus käsittää ihmisen holistisena, jonka elämismaailma 

muodostuu kokemuksista ja elämyksistä. Moniaistisen olemisen kautta ihminen jäsentää 

maailmaa, rakentaen sitä situaationsa ja olemassa olevan tietonsa perusteella ja sitä muoka-

ten.  

Kokemukset ja niille annetut merkitykset, niiden ymmärtäminen ja tulkinta ovat osa taide-

perustaisuuteen liittyvää kontekstia. Ne yhdistävät taideperustaisuuden osaltaan fenomeno-

logiseen ja hermeneuttiseen lähestymistapaan (Laine, 2010, s. 28). Fenomenologinen ja her-

meneuttinen tutkimusperinne mahdollistavat taideperustaisuuden olemuksen syvemmän kä-

sittelemisen. Taideperustaisuuden juuristo on monisäikeinen, siinä kietoutuvat yhteen useat 

eri tieteelliset ja teoreettiset osa-alueet.  

Tarkoitukseni on tämän tutkielman puitteissa päästä taideperustaisuuden tyvelle, etenkin 

käytännön tasolle, joten seuraavaksi luon aiheesta kokonaiskuvaa postmodernin taidekäsi-

tyksen ja taidekasvatuksen, holistisen ihmiskäsityksen ja kokemuksellisen oppimisen avulla. 

Asiasta perillä oleva voi nähdä hermeneutiikan ja fenomenologian ajatuksia ja sisältöjä tä-

mänkin lähestymistavan yhteydessä. 

3.1 Postmoderni taidekäsitys ja -kasvatus 

”Milloinkaan ei enää kerrota yhtä tarinaa ikään kuin se olisi ainoa.” 

Arundhati Roy  
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Postmodernia on hankala määritellä, sillä se luo koko ajan uutta viitaten samalla jatkuvasti 

menneisyyteen. Juuri kun on ymmärtämäisillään sen sanomaa, se nauraakin päin kasvoja ja 

hihkaisee ”Ähäkutti!” Pyrin seuraavaksi tuomaan esiin postmodernin tunnuspiirteitä, jotta 

lukijalle muodostuisi käsitys postmodernin vaikutuksesta nykyiseen elämismaailmaamme ja 

postmodernin suhteesta nykyiseen taidekäsitykseen ja taidekasvatukseen.  

Postmoderni on taideperustaisen tutkimuksen taustalla vaikuttava aatesuunta (Finley, 2008, 

s. 71), jonka ajoitetaan alkaneen taidehistorian aikajanalla modernin taiteen jälkeen 1960–

70-luvuilla (Sederholm, 2000, s. 6). Postmodernia luonnehditaan pinnalliseksi, kesken-

eräiseksi, monitulkintaiseksi ja yksityisyyttä korostavaksi: jokainen luo omia tulkintojaan ja 

omia kertomuksiaan mikronarratiiveja, maailmasta (Efland ym., 1998, s. 7, 15; Räsänen, 

2008, s. 30).  

Postmodernin ajan taiteilijat pyrkivät yhä enemmän tuomaan taiteen kaikkien saataville (Hil-

tunen & Jokela, 2001, s. 17). Taide voi olla periaatteessa mitä tahansa, mistä tahansa tehtyä 

ja missä tahansa esitettyä. Taideteoksista välittyvän tunteiden syvyyden sijaan postmoderni 

taide pyrkii luomaan ilmapiiriä, joka herättää tunteita. Ei ole mielekästä pohtia, mitä taide 

on, vaan mielenkiintoista on se, miten taide vaikuttaa ihmisiin. (Räsänen, 2000, s. 9; Seder-

holm, 2000, ss. 28–29) Postmodernismi ole mikään uusi ismi, vaan ennemminkin modernis-

mia kommentoiva viitekehys (Räsänen, 2008, s. 25). Postmodernistinen taide ammentaa 

vanhasta, muovaa siitä uutta ja tuo taiteen osaksi nykyhetkeä (Efland ym., 1998, s. 41). 

Postmoderni taidekasvatus lähtee taiteen määrittelystä kulttuurisen tuotannon muotona. Tär-

keimmäksi tavoitteeksi taiteelle asetetaan yhteisen todellisuutemme symbolien rakentami-

nen. Taiteen arvoksi määrittyy tällöin sosiaalisen ja kulttuurisen alueen syvemmän ymmär-

ryksen edistäminen. Postmodernissa taidekasvatuksessa kierrätetään aikaisempia opetus-

muotoja sisältöineen ja menetelmineen, ja huomiota kiinnitetään mestaritaiteilijaluokan ul-

kopuolisiin henkilöihin ja eri ryhmien taiteisiin, taiteessa ja taiteeseen vaikuttaviin valtara-

kenteisiin sekä taiteiden lukutaitoon. (Efland ym., 1998, s. 87, 107–109; Rusanen, 2007, ss. 

70–71) 

Myös Seiralan (2012) mukaan taidekasvatuksen tavoitteena on vahvistaa yksilön kykyä 

omaksua, käyttää ja muuttaa kulttuuria. Näistä kyvyistä muodostuu kulttuurikompetenssi, 

joka vaikuttaa moneen lapselle ja nuorelle tärkeään asiaan, kuten itsetuntoon, sosiaalisiin 

taitoihin, koulumotivaatioon ja oppimistuloksiin. (Seirala, 2012). Postmodernin taidekasva-

tuksen kontekstissa opettajan roolissa korostuu kulttuurisen näkökulman avaajan rooli. 
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Opettajan täytyy hallita taidetta koskevan monitulkintaisen tiedon luonteen hahmottaminen 

ja tutkimuksellisen työskentelytavan käyttöönotto (Rusanen, 2007, s. 71). Opettajan ja ope-

tettavien tasavertainen ja yhteinen tutkimuksellinen ote ratkaisujen etsimiseen muuttaa val-

tasuhteita (Efland ym., 1998, s. 51). 

Nykyisen taiteentutkimuksen ja postmodernin taidekasvatusajattelun myötä tarkastelun koh-

teeksi on noussut taiteen, ympäristön ja yhteisön vuorovaikutteisuus. Yhä enemmän koros-

tetaan taiteen yhteyttä ihmisen arjen toimintoihin ja elämään. Tapahtumallisuus, performa-

tiivisuus ja sen ajalliset, paikalliset ja yhteisölliset siteet ovat postmodernin taidekäsityksen 

ja taidekasvatuksen tunnuspiirteitä. (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 9) Postmodernismin myötä 

taide on jokaisen saavutettavissa ja taiteellinen kokeminen mielletään kokonaisvaltaiseksi, 

mielen ja kehon yhdistäväksi. 

3.2 Holistinen ihmiskäsitys 

Mira Kallion sanoin taideperustaisen tutkimuksen ja kasvatuksen lähtökohtana on kokonais-

valtainen ja moninainen ihmiskäsitys (Kallio, 2008, s. 106). Pohjaan tässä tutkielmassa ko-

konaisvaltaisen ihmiskäsityksen Lauri Rauhalan holistisen ihmiskäsityksen teoriaan (1983).  

Holistinen ihmiskäsitys ei tarkoita samaa kuin holistinen ihmiskuva. Rauhala (1983) erottaa 

toisistaan ihmiskäsityksen ja ihmiskuvan määrittelemällä ihmiskäsityksen ontologisen ana-

lyysin tulokseksi ja ihmiskuvan puolestaan empiirisen tutkimuksen tulokseksi. Ihmiskäsityk-

sen ontologinen analyysi pohtii ihmisen ongelmaa eli sitä mitä ihmisyys pitää sisällään. Ih-

miskäsityksen tehtävä on paljastaa, millaisissa olemisen perusmuodoissa ihminen on todel-

listunut. Ihmiskuvan määrittelyä hakeva empiirinen tutkimus rajaa aina jonkin osa-alueen 

tutkimuksen ulkopuolelle: se perustuu ihmisyyden osittaiskuvauksiin. Se ei siten ota ihmis-

käsityksen tavoin ihmisyyttä huomioon laajana kokonaisuutena. Ihmiskäsitys ja ihmiskuva 

ovat vastavuoroisessa suhteessa toisiinsa nähden; ne eivät rajaa toista ulos, vaan täydentävät 

toisiaan. (Rauhala, 1983, ss. 19–23)  

Holistisen ihmiskäsityksen mukaan ihmisen olemassaolo jäsentyy moniulotteiseksi, tajun-

nalliseen, keholliseen ja situationaaliseen perusmuotoon (Rauhala, 1983, s. 32). Käsitän 

nämä ihmisen holistisuuden eri puolet synonyymeiksi enemmän nykykielen mukaisille hen-

kiselle, fyysiselle ja tilaan sidonnaiselle ulottuvuudelle. Ihmisen elämää ei voi tarkastella 

vain yhden perusmuodon kautta, vaan ihmisen olemassaolon eri ulottuvuudet ovat suhteissa 
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keskenään toisensa läpäisten ja toisiansa muokaten. Situationaalisuus, jota Rauhala (1983) 

nimittää elämäntilanteeksi, tarkoittaa ihmisen oloa suhteissa, ihmisen kietoutuneisuutta maa-

ilmaan situaationsa kautta (Rauhala, 1983, ss. 32–34). Tehtyjen valintojen vaikutus ulottuu 

aina ihmistä itseään kauemmas (Rauhala, 2009, s. 152). Ihmisen olemassaolo on jatkuva 

muutoksen ja toiseksi tulemisen tila, joka ilmentyy näiden kolmen ulottuvuuden vuorovai-

kutuksen johdosta (Rauhala, 1998, s. 29).  

Tajunta on inhimillisen kokemisen kokonaisuus, joka toteutuu erilaisten mielien ja elämys-

ten kautta, mielen ilmenemisinä ja elämyksinä (Rauhala, 1983, ss. 34–35). Tajunnan perus-

luonne eli mielellisyys jäsentyy ihmisen merkitysverkostoissa kokonaisuudeksi, jota kutsu-

taan subjektiiviseksi maailmankuvaksi (Rauhala, 2005, s. 30). Mielen avulla tiedämme, tun-

nemme, ymmärrämme, uneksimme ja elämysten kautta muutamme mielen ilmenemiset mer-

kityksiksi, prosessoimme ne erilaisiksi elämyksellisiksi kokemuksiksi, kuten tunne- ja ha-

vaintoelämyksiksi. Emme voi koskaan havaita tai todeta itse tajuntaa, vaan sisällön, jossa 

tajunta on olemassa. (Rauhala, 1983, ss. 34–36) 

Tajunnallinen tapahtuminen etenee sen oman historiansa varassa. Kaikki muutokset tajun-

nassa – merkityksen luonnit – tapahtuvat ymmärtämisen kautta. Positiivista tajunnallinen 

muutos on silloin, kun merkityssuhteet ovat harmoniassa. Rauhala käyttää tästä esimerkkinä 

tiedon, tunteen, uskon ja intuition tasapainoista suhdetta (Rauhala, 1983, s. 37). Kokemisen 

muutoksia voidaan pyrkiä saavuttamaan aktivoimalla uusia katsantotapoja, jotka valaisevat 

ilmiöitä eri suunnasta. Myös täysin uudet kokemukset voivat auttaa negatiivisen kehitys-

suunnan oikaisemisessa ja maailmankuvan rikastamisessa. Vain tajunnan kanavan kautta 

voidaan vaikuttaa asenteisiin. (Rauhala, 1983, ss. 34–35, 37–38, 127) 

Kehon kautta ihminen kokee asiat konkreettisesti; kehossa ei itsessään tapahdu mitään kä-

sitteellisesti tai symbolisesti (Rauhala, 1983, s. 38). Kehossa tapahtuva esiymmärrys asioista 

ja ilmiöistä toteutuu aina ennen ja ilman tajunnallista ymmärtämistä: tällaisia esiymmärryk-

siä ovat vaikkapa arkipäiväiset ajatukset ja toiminnot, erilaiset rutiinit tai maneerit, joita ei 

itse huomaa. Sen, mikä orgaanisella kehollisuuden tasolla on jo esiymmärretty, tajunta esit-

tää elämyksellisellä merkitystasolla vasta jälkeenpäin Keho siis tarjoaa kokemusaiheita ta-

junnalle. (Rauhala, 2009, s. 153, 218) Myös kehon hyvinvointi tai pahoinvointi luovat tajun-

nalle merkityksiä, jotka heijastuvat ihmisen perusvireeseen siitä, kuinka hän maailmaan suh-

tautuu. Kehollisuutta voidaan ajatella kaiken kokemuksellisuuden instrumenttina, välineenä. 

(Rauhala, 2009, ss. 218–219) 
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Ihminen on ainutlaatuinen persoona, jonka olemassaolo todentuu moniulotteisena (Rauhala, 

1983, 2009). Olemisen kokonaisvaltaisuus perustuu ihmisen moniaistisuudelle. Kehollisuu-

den kautta saadut ärsykkeet johtavat yhdessä mielen ilmenemisten kautta elämyksiin ja ko-

kemuksiin, joita ihminen sitten situationaalisuuteensa peilaten reflektoi (Rauhala, 1983, s. 

32–34). Varton (1994) mukaan holistisuus ihmiseen vaikuttamisen keinona tarkoittaa, että 

jos ihmiseen pyritään vaikuttamaan jonkin kolmesta ulottuvuudesta käsin, vaikutukset tule-

vat esille myös kaikissa muissa tavoissa. Tajunnallinen, kehollinen ja situationaalinen voi-

daan nähdä kukin omana tienään, joista jokainen toimii erikseen(kin) vaikuttamisen tapana, 

mutta jotka johtavat samaan päämäärään ja lopulta yhtyvät toisiinsa. (Varto, 1994, ss. 99–

100) 

Lasten kanssa kehollisuus ja sen merkitys olemiselle näkyvät hyvin konkreettisina. Lapsi 

kehittyy ja siten elää nimenomaan kehonsa kautta. Kokonaisvaltaisuus ja moniaistisuus pai-

nottuvat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) ja Esiopetuksen opetussuunnitel-

man perusteissa (2014, tästä eteenpäin ESIOPS), joissa mainitaan niiden olevan osa lapsen 

ilmaisun monista muodoista ja tapa tutustua ja toteuttaa taiteellista toimintaa (ESIOPS, 2014, 

ss. 31–32; VASU, 2016, ss. 41–42). Kehollisuus on kanava, jonka avulla lastentarhanopet-

taja voi merkittävästi päästä sekä vaikuttamaan lapseen että saamaan tietoa lapsesta.  

3.3 Kokemuksellinen oppiminen 

”Kohtaamisessa kukaan ei ole täysin tietämätön 

eikä kukaan täysin viisas. On vain ihmisiä, jotka 

pyrkivät yhdessä oppimaan enemmän 

kuin sillä hetkellä tietävät.” 

Paulo Freire  

Kokemuksellinen oppiminen on kasvatuksellinen lähestymistapa, eräs hermeneuttisen kehän 

sovellus, jossa pyrkimyksenä on kokemuksen, havainnon, kognition ja toiminnan yhdistä-

minen. Teorian rakenteen perustana on abstraktin ja konkreettisen maailman välinen dialek-

tiikka, jonka vastapareina ovat tiedostettu ja tiedostamaton ymmärtäminen sekä intentionaa-

linen ja ekstensionaalinen muuntaminen. Oppiminen käsitetään holistiseksi prosessiksi, 

jossa yksilöön ja ympäristöön liittyvät toiminnot yhdistyvät. (Räsänen, 1993, s. 43, 190–

191)  
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Kolb (1984) havainnollistaa kokemuksellista oppimisprosessia kehämallilla, jonka neljä tie-

don perusmuodon synnyttävää ulottuvuutta ovat omakohtainen kokemus, pohdiskeleva ha-

vainnointi, abstrakti käsitteellistäminen ja aktiivinen toiminta. Nämä neljä ulottuvuutta ovat 

toisiinsa vaikutteisessa suhteessa. Oppimista tapahtuu tunteisiin ja aistimuksiin perustuvan 

tiedostamattoman sekä käsitteille ja symboleille perustuvan tiedostetun tietämisen vuorovai-

kutuksessa. Oppimisesta tulee näin merkitysten ymmärtämistä, ei yksittäistiedon hankki-

mista. (Kolb, 1984, ss. 40–42; Räsänen, 1993, s. 188, 189; 2000, s. 11) 

Oppiminen nähdään Kolbin mallissa syklisenä, jatkuvasti kehittyvänä ja syvenevänä spiraa-

limaisena prosessina, jossa on kyse ihmisen sopeutumisesta sosiaaliseen ja fyysiseen ympä-

ristöön. Kokemuksellisessa oppimisessa tieto syntyy myös transformaation eli kokemuksen 

muuntamisprosessin avulla. Tähän liittyy kahden erilaisen lähestymistavan vuorovaikutus: 

sisäinen (intentio) ja ulkoinen (ekstensio) reflektointi. Vuorovaikutus tiedostamattoman ja 

tiedostetun ymmärtämisen välillä synnyttää kaksoistiedon, joka on kokemuksellisen oppi-

misen teoreettinen lähtökohta. (Kolb, 1984, ss. 41–42; Räsänen, 1993, s. 190; 2000, s. 11) 

Keskeinen ajatus Kolbin mallissa on se, että oppiminen edellyttää niin kokemuksen käsittä-

mistä kuin tästä johtuvan ymmärtämisen saattamista johonkin muotoon (Räsänen, 2000, s. 

11). Tiedostamattomat tuntemukset järjestyvät tiedostetun ymmärtämisen avulla (Kolb, 

1984, s. 42). 

Räsänen on soveltanut lisensiaatintyössään (1993) Kolbin mallia taiteelliseen oppimispro-

sessiin taidekuvan tarkastelussa, joka korostaa kokemusten ja niiden yhteisen jakamisen 

merkitystä persoonallisen kasvun ja oppimisen välineenä. Tavoitteena taidekuvan tarkaste-

lussa on tarkasteluprosessin kautta kehittää oppilaissa erilaisia oppimisen strategioita ja tar-

jota heille materiaalia ja keinoja ymmärryksen lisäämiseksi. (Räsänen, 1993, ss. 188–189) 

Taidekuvan tarkastelu on yhteisöllinen prosessi ja eräänlaista tutkimusta, jossa vanhan ja 

uuden tiedon kohtaamista käytetään oppimisprosessin lähtökohtana: jakamisen ja käsitteel-

listämisen avulla voi verrata omia kokemuksiaan muiden kokemuksiin. Yhdellä tasolla ke-

hittyminen vaikuttaa myös toisiin tasoihin ja edistää niillä kehittymistä, siksi oppimispro-

sessin olisi hyvä saada edetä omalla painollaan. (Räsänen, 1993, ss. 188–190) Myös Rauha-

lan (1983) holistisessa ihmiskäsityksessä, jota käsittelin aikaisemmin, kokonaisvaltaisuuden 

idea perustui siihen, että ihmisen kaikki eri puolet, henkinen, fyysinen ja tilaan sidonnainen, 

ovat vuorovaikutuksellisessa ja tasavertaisessa suhteessa. 
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Kokemuksellis-konstruktivistinen lähestymistapa oppimiseen on Räsäsen (2000) toinen 

Kolbin (1984) kokemuksellista oppimisen mallia hyödyntävä menetelmä. Kokemuksellis-

konstruktivistisen metodin juuret ovat kokemuksellisen oppimisen progressiivisissa ja radi-

kaaleissa suuntauksissa, mutta myös yhteys humanistisiin traditioihin on nähtävissä ennen 

kaikkea emansipaation tavoitteen myötä. Yhteiskunnallinen tiedostaminen ja tiedon vallan 

kyseenalaistaminen ovatkin tärkeä osa kokemuksellista taideoppimista. Räsänen (2000) kui-

tenkin painottaa enemmän kognitiivisen ja emotionaalisen kehityksen yksilöllisiä ulottu-

vuuksia. Räsäselle (2000) itsen ymmärtäminen ja rakentaminen ovat persoonallisen ja sosi-

aalisen tiedon yhdistelmä, jota hän peilaa Kolbin kaksoistiedon teoriaan (1984) eli siihen, 

miten tiedostamaton ja tiedostettu vaikuttavat jatkuvasti toisiinsa. Tavoitteena oppimiselle 

on omien kokemusten ymmärtäminen ja tästä kontekstualisoinnista syntyneen uuden tietoi-

suuden soveltaminen käytäntöön. (Räsänen, 2000, s. 12)  

Räsäsen mallin pohjalla on myös konstruktivistisen oppimisen teoria, joka korostaa aikai-

sempien kokemusten merkitystä oppimisessa (Räsänen, 2000, s. 13). Konstruktivistinen op-

piminen nousee esille suomalaisen varhaiskasvatuksen oppimiskäsityksen myötä (VASU, 

2016), joka on perustelunani sen sivuamiseen tässä yhteydessä. Räsäsen kokemuksellis-kon-

struktivistinen malli on painottunut konstruktivismin radikaaliin eli kognitiiviseen suuntauk-

seen, joka korostaa yksilöllistä tiedonmuodostusta, vaikka siinä on myös konstruktivismin 

toisen suuntauksen, sosiaalisen konstruktivismin periaatteita (Räsänen, 2000, s. 12; Tynjälä, 

1999, s. 39). Sosiaalisessa konstruktivismissa korostuu tiedon sosiaalinen rakentaminen yh-

teistoiminnallisessa vuorovaikutusprosessissa (Tynjälä, 1999, s. 39). Keskeisenä ajatuksena 

kummassakin suuntauksessa on tiedon rakentaminen, jota oppija tekee havainnoimalla ja 

tulkitsemalla aikaisempien tietojensa, käsitystensä ja kokemustensa perusteella. Vaikka kon-

struktivistisen oppimiskäsityksen tutkimukseen voisi helposti upota, en tämän tutkielman 

puitteissa käsittele sitä tämän syvemmin. 
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4 Taideperustainen tutkimus 

” I never make a painting as a work of art… It´s all research.” 

Pablo Picasso 

Taiteiden tutkimus käsittää taiteen laajan skaalan (musiikki- ja teatteritiede, kirjallisuustiede, 

taidehistoria, elokuvan- ja mediatutkimus, estetiikka) ja ymmärtääkseen taidetta tutkijan täy-

tyy tarkastella sitä osana taiteen omia traditioita sekä suhteessa kulttuurisiin ja sosiaalisiin 

konventioihin, arvoihin ja käytäntöihin (Taide, kokemus ja maailma, 2014, viittaus Pusan, 

2015), kuten postmodernismin herättämään kritiikkiin valtasuhteita kohtaan (Leavy, 2015, 

s. 10). Taiteellisen tutkimuksen rinnalle on viime vuosikymmeninä muotoutunut omanlai-

sensa taidekasvatuksen tutkimussuuntaus, taideperustainen tutkimus (Kallio, 2008, s. 106; 

2010, s. 15), jonka kautta taideperustainen kasvatus on saanut yhä vahvempaa pohjaa ja eri-

laiset taidelähtöiset menetelmät ovat kehittyneet yhä moninaisemmiksi.   

Taideperustaiset tutkimusmenetelmät ovat käytettävissä minkä tahansa tieteenalan sosiaali-

seen tutkimukseen (Leavy, 2015, s. 4). Yleensä taideperustainen tutkimus tarkoittaa kuiten-

kin taideilmaisuun perustuvaa ja erityisesti taidekasvatuksen kontekstiin liittyvää tutkimusta 

ja sen eri metodeja (Kallio, 2008, s. 106).  Taideperustaisen tutkimuksen tarkoitus ei ole 

löytää uusia tutkimustapoja vaan muovata, ”veistää”, niitä edelleen toisiin tarpeisiin sovel-

tuviksi (Leavy, 2015, ss. 2–3; myös Känkänen, 2013).  

Taideperustaisessa tutkimuksessa tarkastellaan taiteelliseen työskentelyyn perustuvia toi-

mintatapoja, joiden avulla tutkija, joka on usein itse myös taiteilija ja/tai kasvattaja, etsii 

yhdessä lapsen, nuoren tai aikuisen kanssa vuorovaikutuksen tapoja, jotka tuntuvat kiinnos-

tavilta ja kutsuvilta. Kokeilun ja yhdessä kehittämisen kautta tavoitetaan uusia tuloksia ja 

”kutsutaan esiin odottamatonta”. (Känkänen, 2013, ss. 11–12) Taideperustainen tutkimus ja 

taideperustainen kasvatus ovat toistensa innoittajia. 

4.1 Taideperustaisen tutkimuksen taustakonteksti 

Kuten olen maininnut, taideperustaisen tutkimuksen lähtökohtana ovat holistinen ja moni-

nainen ihmiskäsitys ja näkemys taiteesta tietoa todellisuudesta tuottavana menetelmänä 

(Foster, 2012, s. 7; Kallio, 2008, s. 106). Tutkimustradition juuret ulottuvat kuitenkin kauas 

tieteelliseen historiaan, jota on syytä lyhyesti avata taideperustaisuuden koko kontekstin ym-



17 

 

 

märtämiseksi. Myös Leavyn (2015) mukaan on tärkeää osata liittää taideperustainen tutki-

mus tieteellisen tutkimuksen historialliseen kontekstiin, sillä taideperustaista tutkimusta 

kohtaan osoitettu kritiikki yleensä kohdistuu sen validiuteen ja luotettavuuteen (Leavy, 

2015, s. 8). Kyseenalaistamalla ja keskustelua herättämällä taideperustaiset tutkimuskäytän-

nöt pyrkivät syventämään olemassa olevaa tietoa ja käsityksiä (Eisner, 2008, ss. 3–12). 

Taideperustainen, taiteisiin perustuva tutkimus (Art-Based Research ja Arts-Based Re-

search) on verrattain nuori, Pohjois-Amerikassa 1990-luvulla alkunsa saanut suuntaus. Puu-

metaforaa käyttäen taideperustaisen tutkimuksen siemen on lähtenyt itämään jo 1800-luvun 

lopulta positivismin ja sosiologian kautta kohti kvalitatiivisen tutkimuksen paradigmaa. Tai-

deperustaisen tutkimuksen vahva kehittäjä, itsekin tutkija, taiteilija ja kasvattaja, Elliot Eis-

ner on vaikuttanut kvalitatiivisen tutkimuksen kehittymiseen yhä moninaisemmaksi. Know-

lesia ja Colea (2008) lainaten Eisner on edistänyt näkökantaa, missä laadullisten näkökul-

mien ajatellaan kuvataiteiden (engl. fine arts) lisäksi koskevan myös jokapäiväistä elämää 

tapahtumineen (Knowles & Cole, 2008, s. 672). Taideperustainen tutkimus on muotoutunut 

tarpeeseen tuoda inhimillinen kokemus osaksi todistettavaa todellisuutta. 

Jos lähdemme 1900-luvun alusta etenemään taideperustaisen tutkimuksen ajallista vartta pit-

kin kohti nykyaikaa, ohitamme Chicagon yliopiston 1920-luvun urbaanin etnografian, 1940-

luvun sosiologian tutkimuksen kehityksen sekä Goffmanin dramaturgisen lähestymistavan 

vuodelta 1959 ja saavumme 1960–70-luvulle (yhä Yhdysvalloissa), jossa käytiin vahvaa 

keskustelua siviilioikeuksista, feminismistä ja seksuaalioikeuksista (Leavy, 2015, s. 9). Sa-

moihin aikoihin tieteen(tai tiedon-)alapohjainen taidekasvatus (Discipline Based Art Educa-

tion eli DBAE) sai Yhdysvalloissa vahvaa jalansijaa. DBAE:ssa kuvataideopetusta tarkas-

tellaan eri taidemaailman edustajien näkökulmista (taiteilijan, taidehistorioitsijan, esteetikon 

ja kriitikon). DBAE:n jälkeläisiä ovat nykyiset tieteenalapohjaiset lähestymistavat, siis myös 

taideperustainen tutkimusparadigma. (Efland ym., 1998, s. 9; Räsänen, 2008, s. 20)  

Monet globaalit yhteiskunnalliset muutokset vaikuttivat siihen, että erilaiset teoreettiset nä-

kökulmat, kuten postmoderni teoria, vaativat ottamaan tieteellisessä tutkimuksessa huomi-

oon yksilön uudella tavalla ja antamaan arvoa kokemukselle. Sosiaalisten oikeuksien liike 

1970-luvulla kulminoitui akateemisessa maailmassa isoihin muutoksiin, kuten vallan käytön 

tarkasteluun suhteessa vähemmistöryhmiin (Leavy, 2015, ss. 9–10).  Suomessa kuvataide-

kasvatuksen tutkimus käynnistyi 1980-luvulla (Räsänen, 2012, s. 1) ja 1990-luvulle tultaessa 
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taideperustaisella tutkimuksella oli jo metodologinen genrensä. Tutkimuksen muutos on pit-

kälti taideperustaisen terapian kontekstissa tehdyn työn ansiota. Viime vuosikymmenten po-

liittisesti, teoreettisesti ja metodologisesti monimuotoisten paradigmojen tuloksena taidepe-

rustainen tutkimus on noussut esiin omana vaihtoehtoisena paradigmanaan: taimi on kasva-

nut puuksi, jonka rungosta on putkahtanut esiin koko joukko uusia, versovia oksia. (Leavy, 

2015, ss. 9–11)  

Suomalainen taiteellinen tutkimus on muodostunut rinnakkain yhdysvaltalaisen ”arts-based” 

tutkimuksen kanssa, mutta tämä samankaltaisuus taideperustaisen tutkimuksen kehityslin-

jassa on jäänyt huomiota vaille (Kallio, 2008, s. 112; Räsänen, 2007, s. 15). Suomessa tai-

deperustaista tutkimusta on käytetty osana terveys- ja sosiaalialan toimintamenetelmiä, joi-

den puitteissa sitä on merkittävästi myös kehitetty. Taideperustaisten tutkimusmenetelmien 

käyttö on muutoin painottunut lähinnä yliopistojen taiteiden tutkimuksen laitoksiin ja oppi-

aineisiin, joissa taiteiden tutkimuksen perinne on syntynyt ja kehittyy edelleen ja joissa sii-

hen suuntautuukin yhä enemmän kiinnostusta (Pusa, 2015).  

4.2 Taideperustaiset kasvatukselliset tutkimusmenetelmät 

Tutkielmani teoreettista viitekehystä muotoillessani tarkoitukseni oli perehtyä laajemmin 

taideperustaisiin tutkimusmenetelmiin. Aineiston lukemisen ja kirjoittamisen prosessien 

edetessä käsitin kuitenkin, kuinka paljon erilaisia taiteen piiriin kuuluvia tutkimustraditioita 

on. Koin myös vaikeaksi hahmottaa perustellusti ne menetelmät, jotka ovat nimenomaan 

taideperustaisia. Päädyin siten valikoimaan tutkielmaani kaksi metodia, jotka koen tutkiel-

mani aiheen kannalta oleellisiksi, a/r/tografian ja eragrafian. Nämä menetelmät puoltavat 

myös henkilökohtaista intressiäni taideperustaista tutkimusta kohtaan kuvataiteellisesti 

suuntautuneen lastentarhanopettajan näkökulmasta. 

A/r/tografia (ArtistResearcherTeacher, engl. a/r/tography) on taiteilijan, tutkijan ja opettajan 

roolit yhdistävä taideperustainen kasvatuksen viitekehykseen kiinnittyvä laadullinen tutki-

musmenetelmä (Leavy, 2015, s. 4; Pusa, 2015). Se tutkii kasvatuksen ilmiötä taiteen ja es-

tetiikan merkitysten kautta (La Jevic & Springgay, 2008, s. 67). Menetelmän juuret ovat 

2000-luvun Kanadassa ja Yhdysvalloissa. A/r/tografia sopii tutkimusmenetelmäksi silloin, 

kun taiteilijan, tutkijan ja opettajan roolit halutaan yhdistää tutkittaessa ilmiötä, joka ei aukea 

muuten kuin näiden kolmen roolin yhteistarkastelulla. (Pusa, 2015)  
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A/r/tografian metodologia muotoutuu yhteisön, taiteen ja tutkimuksen ymmärtämisen suh-

teista. Springgay, Irwin ja Kind (2008) muotoilevat menetelmän Irwiniin ja de Cossoniin 

(2003, 2004) viitaten välissä olevaksi, joka määrittelemättömällä olemisellaan muotoilee yh-

teisöä, tietoa ja tutkimusta (Springgay ym., 2008, s. 84). Leavy (2015) puolestaan viittaa 

Pinariin (2004), joka käsittää a/r/tografian eri roolien yhdistymisen luovan ”kolmannen ti-

lan” (Leavy, 2015, s. 4). A/r/tografinen tutkimuksessa ihmissuhteiden kokonaisuus ja sosi-

aalinen konteksti ovat lähtökohtana (Springgay ym., 2008, ss. 85–86). 

A/r/tografinen aika ei ole lineaarista, vaan ainutlaatuista: tutkimus ei ole sidottua aikataului-

hin tai järjestelmiin (Springgay ym., 2008, s. 87). Ainutlaatuisuus viittaa a/r/tografisessa pu-

heessa kysymykseen siitä, miten me koemme eletyn kokemuksen. A/r/tografia on nimen-

omaan suhteellista (relational). Springgay ym. (2008) muistuttavat Groszin (2001) sanoin, 

että ottamalla a/r/tografian tutkimuksensa metodiksi, tutkijan täytyy olla valmis etsimään 

tuntematonta, ajattelemaan toimintaansa samalla kun toimii sekä ajattelemaan siten kuin toi-

mii. Käytännön tutkimustyössä a/r/tografin täytyy yhtäältä kiinnittää huomiota eri identiteet-

teihinsä, niin taiteilijaan itsessään, tutkijaan itsessään kuin opettajaan itsessään. Toisaalta 

a/r/tografi on myös taiteilija-ja-opettaja-ja-tutkija, joka tutkii kasvatuksellisia ilmiöitä tai-

teellisen ymmärtämisen ja tutkimuksen kautta. Tässä prosessissa muodostunut ymmärrys 

tuottaa a/r/tografista tietoutta. (Springgay ym., 2008, ss. 87–88)  

Raisa Foster on väitöstutkimuksensa (2012) myötä kehittänyt taideperustaiseen tutkimuk-

seen oman painotuksensa, eragrafian (engl. eragraphy, EducatorResearcherAnimateuring). 

Eragrafia on muodostunut a/r/tografia- ja crystallization-menetelmien pohjalta (Foster, 

2012, s. 5). Eragrafiaa käytetään silloin, kun innostetaan taiteen tekemiseen ja toimitaan ih-

misten kanssa kasvatuksellisella otteella, tarkastellaan jotain postmodernin ajan ilmiötä ”ti-

heästi” (Foster, 2012, s. 8; Pusa, 2015). Eragrafia on kohdistunut teoreettisen ja empiirisen 

tutkimuksen yhdistelmään ja sitä voidaan soveltaa mihin tahansa toimintaperustaiseen kas-

vatusprojektiin (Foster, 2012, s. 220). Eragrafiaan kuuluu perinteisempien laadullisten tut-

kimusmenetelmien käyttö, se ei siten ole vain taiteellista tutkimusta (Foster, 2012, s. 7). 

Eragrafisen tutkimusmetodin ohella Foster kehitti väitöstutkimuksessa esittelemänsä uuden-

laisen pedagogisen ajattelun mallin, tunnustuksen pedagogian (engl. The pedagogy of re-

cognition), jonka juuret ovat Paul Ricoerin reconnaissance-käsitteessä ja Paulo Freiren kriit-

tisessä pedagogiikassa. Tunnustuksen pedagogiikka on kasvatuksellinen ajattelumalli, jossa 
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identiteetin ja vastavuoroisuuden kysymykset nousevat esille. Foster on kehittänyt pedago-

gisen mallinsa tanssitaiteen yhteyteen, sosiaalipedagogiikkaan kiinnittyneenä, jossa tunne-

taan ajatusmalli innostamisesta. (Foster, 2015, ss. 53–54) Tunnustuksen pedagogian voi aja-

tella soveltuvan muunlaisenkin kasvatustyöhön, kuten varhaiskasvatukseen. 

Tunnustuksen pedagogian tarkoitus on päästä kasvatuksessa tilaan, jossa identiteettien ja il-

miöiden avointa, epämääräistä ja moninaista luonnetta alettaisiin ymmärtää rikkautena. Tun-

nustuksen pedagogiikan tunnuslauseena voisi olla Fosterin ilmaisu ”jokainen ihminen on 

arvokas sellaisenaan”. (Foster, 2015, s. 110) Tähän pääsemiseksi tunnustuksen pedagogiikka 

tarjoaa kasvatusajattelun kolmen tason muutosta: tietämistä tuottavasta opetustekniikasta 

kohti tunnistavaa, improvisoivaa ja kokemuksellista kasvatuskohtaamista, egoistisen itse-

varmuuden korostamisesta kohti reflektoivaa itsetuntemusta ja suvaitsevaisuudesta erilai-

suuden sietämisenä kohti tunnustuksen antamista ja vastaanottamista. (Foster, 2012, ss. 7–

8; 2015, s. 58).  

Tunnustuksen pedagogiassa oleellista on identiteetin ymmärtäminen narratiivisena ja per-

formatiivisena sekä minän ja toisen aito vastavuoroisuus. Tunnustuksen pedagogia kannus-

taa sekä kasvattajaa että kasvatettavaa emansipaatioon ja intuition luottamiseen. Se pyrkii 

auttamaan kasvatettavan itsetuntemuksen kehittymistä yhdessä tekemisen ja toisen arvosta-

misen – tunnustuksen ja tunnistamisen avulla – sekä vastavuoroiseen arvostukseen tukeu-

tuen.  (Foster, 2012, ss. 7–8; 2015, s. 59, 65, 67, 68). Lastentarhanopettajan näkökulmasta 

tunnustuksen pedagogian tavoitteet vaikuttavat varsin tutuilta. Fosterin pedagogiamallin 

määrittely eri vaiheineen saattaisi auttaa kasvattajaa ammatissaan keskittymään määrätietoi-

semmin tunnustuksen pedagogian eettisiin päämääriin.  
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5 Taideperustainen kasvatus ja taidelähtöiset menetelmät 

” But the atelier was most of all a place of research” 

Loris Malaguzzi 

Taideperustaisen kasvatuksen taustalla vaikuttaa taidekasvatuksen konteksti, johon sisältyy 

monia eri lähestymis- ja toteutustapoja (Kallio, 2010, s. 15). Taideperustainen kasvatus on 

monitieteistä eikä sitä voi erottaa tutkimuksen kentästä erilleen, sillä taiteellinen prosessi on 

käytännössä aina myös tutkimusta. Taideperustaisessa tutkimuksessa ja kasvatuksessa ydin-

ajatuksena on matkan merkityksellisyys, ei päämäärän saavuttaminen. Taide sinänsä ei vält-

tämättä ole tekemisen kohteena, vaan välineenä (Kallio, 2010, s. 15). Taidelähtöinen toi-

minta voi tuottaa välillisiä, terapeuttisia vaikutuksia, joita taiteen kokeminen tai tekeminen 

muutenkin usein tuottaa: se voi lohduttaa, virkistää, voimaannuttaa, parantaa (Känkänen, 

2013, ss. 33–34).  

Taidelähtöiset menetelmät viittaavat yleensä taidetyöskentelyyn, jonka avulla pyrkimyksenä 

on saada aikaan muutosta osallistujien ajattelussa ja toiminnassa (Jansson & Rantala, 2013, 

s. 8). Taidetta ja taidelähtöisiä menetelmiä (Arts-Based Practices, myös Practice-Based 

Education) alkoivat ensin ottaa osaksi terapiaa ja palauttavia sekä voimaannuttavia menetel-

miä terveyden- ja erityisopetuksen tutkijat sekä psykologit vuosien 1970–1990 aikana 

(Leavy, 2015, s. 11). Suomessa kehitys on noudattanut tätä samaa suuntaa. Sittemmin, eri-

tyisesti 2000-luvulta lähtien, niitä on alettu yhä enemmän käyttää myös muilla aloilla, kuten 

sosiaalipedagogiikan ja kasvatustieteiden tutkimuksessa (ks. mm. Foster, 2012; Jansson & 

Rantala, 2013; Känkänen, 2013).  

Taideperustaista toimintaa kuvaa oivallisesti kokeilevuus, deskriptiivisyys ja taiteellisessa 

työskentelyssä esiin nousevien havaintojen käsitteellistäminen ja sanallistaminen (Känkä-

nen, 2013, s. 10). Toimintaa ohjaa vähitellen etenevän työskentelyn malli, jossa taiteen kei-

noin päästään kohti kokemuksia ja tilaa, jossa tekijä-kokija on asiansa omistaja ja tarinansa 

kertoja. (Känkänen, 2013, ss. 44–46)  

5.1 Taideperustaisen kasvatuksen käytäntöjä ja hankkeita 

Taideperustainen kasvatus pohjautuu taideperustaisen tutkimuksen kautta kehittyneisiin tai-

teelliseen toimintaan perustuviin menetelmiin. Nämä kaikki taideperustaisuuden eri käsitettä 
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nivoutuvat kiinteästi yhteen ja ovat toistensa innoittajina. Taideperustainen tutkimus ja kas-

vatus käyvät tiivistä vuoropuhelua ja toteuttavat vastavuoroista dialogia, joiden tuloksena 

erilaisia työvälineitä eli menetelmiä voidaan muokata edelleen. Taideperustaisia menetelmiä 

käytetään taiteen tunteisiin vaikuttamisen ansiosta; taiteen avulla voimme nähdä tai ymmär-

tää jotain eri tavalla kuin ilman taidetta (Yorks & Kasl, 2006, viittaus Leavyn, 2015, s. 12). 

Ilmiöiden käsittely montaa eri menetelmää käyttäen luo ja kehittää laajaa ymmärrystä, joka 

on taideperustaisen prosessin perusta ja myös sen anti niin tekijälle kuin vastaanottajalle (ks. 

mm. Hiltunen; 2009; Räsänen, 1993, 2000; Sava & Vesanen-Laukkanen, 2004; myös Kolb, 

1984 ja Rauhala, 1983).  

Eräs varhaiskasvatusikäisiin kohdistunut taidetta kasvatuksen ja pedagogiikan tukena käyt-

tänyt ajattelu- ja toimintatapamalli on ollut Reggio Emilia -pedagogiikka. Maailmanlaajui-

sesti tunnetuksi suuntaus tuli 1980-luvulla ja Suomeen se vakiintui 1990-luvun tietämillä. 

(Heinimaa, 2011, s. 227; Wallin, 1996, s. 6, 12) Pääjoen (2016) mukaan Reggio Emilia -

pedagogiikka ei ole ensisijaisesti taidekasvatusta, mutta on se antaa hyvän mallin tuoda tai-

teellista toimijuutta osaksi varhaiskasvatusta (Pääjoki, 2016, s. 113). Reggio Emilia -peda-

gogiikassa on kyse lapsen aidosta kunnioittamisesta ja kuuntelemisesta. Reggio Emilia -pe-

dagogiikka ei ole metodi, jonka voi suoraan siirtää mihin tahansa paikkaan ja ympäristöön, 

vaan se muotoutuu kontekstinsa mukaan. Oppiminen perustuu lasten ja aikuisten ja ympä-

ristön väliseen vuorovaikutukseen. (Heinimaa, 2011, ss. 277–278, 281; Wallin, 1996, ss. 

121–122)  

Loris Malaguzzi (Reggio Emilia -päiväkotien ”isä”) valitsi 1960-luvulla tietoisesti lasten 

yhdeksi oppimisen tavaksi kuvallisen kielen ja sen parissa työskentelyn. Hän oli aikaansa 

edellä ymmärtäessään maailman muuttuvan yhä enemmän kuvalliseksi. Taideperustaisen 

kasvatuksen ja Reggio Emilia -pedagogiikan yhdistääkin sen erityinen ja käytännöllinen 

suhde taiteeseen. Reggio Emilia -päiväkotien kasvatushenkilökunnan joukossa työskentele-

vät kasvatusvastuulliset kuvataideopettajat, atelieristat, ja heidän ja lasten oppimisympäris-

töinä ovat ateljeet. Kuvataideopettajat mahdollistavat pedagogisen keskustelun aihepiirin 

laajenemisen visuaalisen kieleen ja estetiikkaan, mitkä näkyvät arvoina Reggio Emilia -päi-

väkotien kaikessa toiminnassa. (Heinimaa, 2011, ss. 280–281) Kuten Malaguzzi on sanonut, 

päiväkotien ateljeet toimivat ennen kaikkea paikkoina tutkimukselle (Vecchi, 2010, s. 1).  

Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto toteutti 1990-lopussa ja 2000-luvun 

alussa useita monitieteisiä ja -taiteisia hankkeita, joiden kohteena olivat monikulttuurisuus, 
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eriarvoisuus, etniset suhteet ja syrjäytymisen syntymekanismit. Eräs näistä oli TAIKOMO-

projekti (Taidekasvatus monikulttuurisessa koulussa, 1997–2000), jossa taidekasvatus ase-

tettiin inhimillisen elämän keskeiselle paikalle yleissivistävän koulutuksen osaksi (Kallio, 

2010, s. 19). Sen taustalla oli ajatus siitä, että taidekasvatuksen avulla voidaan ohjata koh-

taamaan toinen, vieras tai eri kulttuurin jäsen luontevalla tavalla (Sava, 1998, s. 11, 18).  

TAIKOMO jatkui vuosina 2000–2003 SYREENIn Taimi -hankkeena (SYREENI = Syrjäy-

tyminen, eriarvoisuus ja etniset suhteet Suomessa ja Taimi = taide ja minuus), jossa oletettiin 

taiteellisten keinojen tukevan lasten ja nuorten itseymmärrystä ja toisen kohtaamista. Lähtö-

kohtana oli kasvatuksellisten keinojen etsiminen syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuor-

ten kanssa. (Kallio, 2010, s. 19; Sava & Bardy, 2002, s. 3; Sava & Vesanen-Laukkanen, 

2004, s. 8) Vuosina 2000–2001 Taideteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen osasto toteutti 

myös Moniroolinen taidekasvattaja -koulutustilaisuuden (MoniKko, moniroolinen kuvatai-

deopettaja korkeakoulussa), joka keskittyi puolestaan taidekasvattajan laajentuneen ammat-

tikuvan ja eri koulutusalueiden taidekasvatuksellisten erityisvaatimusten tukemiseen. (Räsä-

nen, 2002, s. 3)  

Taideperustainen kasvatus on liitettävissä eri yhteyksiin, kuten ympäristökasvatuk-

seen.  Suomessa taideperustainen ympäristökasvatus on eriytynyt omaksi käsitteekseen. Tai-

deteollisen korkeakoulun taidekasvatuksen alan tutkimusryhmä (”Nature art education”) 

luonnehtii alakseen art-based environmental educationin. Tavoitteena tutkimusryhmällä on 

ymmärryksen lisääminen taiteessa käytetyistä menetelmistä ympäristökasvatuksessa ja uu-

sien metodien kehittäminen taideperustaiseen ympäristökasvatukseen. (Kallio, 2010, s. 20)  

Myös Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa taiteen ja ympäristön yhteyttä kasvatukseen 

on vuosien varrella panostettu ympäristötaiteen ja yhteisöllisen taidekasvatuksen projektien 

avulla. Mirja Hiltusen väitöskirja yhteisöllisestä taidekasvatuksesta (2009) on ymmärrettä-

vissä taideperustaisen kasvatuksen ideaa noudattavaksi, vaikka siinä toiminnan perustaksi 

on määritetty yhteisö, ei taide (vrt. arts-based education ja community-based art education) 

(Hiltunen, 2009, ss. 3–4, 15).  

Se, miksi taideperustainen ympäristökasvatus on saanut oman jo vakiintuneen käsitteensä 

taideperustaisen kasvatuksen kentällä Suomessa, on käsitykseni mukaan kuitenkin juuri yh-

teisöllisen ympäristötaiteen vaikutusta. Kallion (2008) mukaan yhteisötaiteen ja sen tutki-
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muksen näkökulma kohdistaa huomionsa paikoin samantapaisiin kysymyksiin kuin taide-

kasvatus ja sen tutkimus. Niille kummallekin yhteiseksi piirteeksi voi lukea taiteen ja tai-

teellisen ajattelun kommunikoinnin välineenä. (Kallio, 2008, ss. 112–113) 

5.2 Taidelähtöisiä menetelmiä 

Taidelähtöisten menetelmien käyttöön ei ole yhtä eikä oikeaa tapaa (Jansson & Rantala, 

2013, s. 5). Taidelähtöinen työskentelyote tarjoaa lapsille ja aikuisille tilaisuuden laajentaa 

käsitystä omasta ja muiden elämästä. Ilmaisutaidollisten ja elämäkerrallisten työskentelyta-

pojen avulla on mahdollista käsitellä omaa elämää, tunteita ja kokemuksia, jotka vaihtelevat 

yksilöstä riippuen kevyemmistä rankempiin. (Känkänen, 2013, s. 25) Taide projektin lähtö-

kohtana on aina oppimisen paikka kaikille siihen osallistuville (Jansson & Rantala, 2013, s. 

4).  

Suomalaisia taidelähtöisiin menetelmiin perustuvia hankkeita ovat ainakin Lastenkulttuuri-

hanke Taikamatto, Myrsky-hanke, Taika-hankkeet ja Voimaa taiteesta-hanke. Taidelähtöi-

siä menetelmiä ovat Sairaalaklovnit, Vauvojen värikylpy, Voimauttava valokuva ja Rap-

lyriikkaoppimateriaalipaketti sekä tanssimisen mahdollisuutta edistävä Yhteisötanssi. Ver-

kossa toimivia taidelähtöisiä palveluja ovat Sovellataidetta.fi ja Suomen Lastenkulttuurikes-

kusten liiton ylläpitämä valtakunnallinen Lastenkulttuuri.fi-portaali, johon kuuluvat lukuisia 

eri tahoja, myös Taikalamppu-verkosto ja jo mainitut Taikamatto-hanke ja Vauvojen väri-

kylpy. Lisäksi Lasten ja nuorten säätiö toteuttaa monitahoista yhteistyötä Tenhon kautta, 

joka tarjoaa elämäntaitoja nuorille taiteen keinoin. (Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, 

2016; Taikalamppu, 2017; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015) Toiminnallisia ja tai-

delähtöisiä menetelmiä, pelejä ja oppaita on jo nyt runsaasti (Känkänen, 2013, s. 28; Suomen 

lastenkulttuurikeskusten liitto, 2016). 

Värikylpy on taidelähtöinen, taidetta toiminnassaan hyödyntävä työpaja, jossa vauvat (ja 

lapset 5. ikävuoteen asti) perheineen saavat moniaistisesti, kokemuksellisesti ja elämyksel-

lisesti työskennellä vuorovaikutteisessa ja toimintalähtöisessä kuvataiteellisessa ympäris-

tössä. Vauvojen värikylpy on ensimmäinen, joka Suomessa tarjosi säännöllistä kuvataide-

toimintaa vauvaperheille. Idea alle 3-vuotiaille suunnatusta kuvataidetoiminnasta lähti ha-

vainnosta, miten lapsille suunnattu kuvataidetoiminta on yleensä tarkoitettu yli 3-vuotiaille. 

Toimintaidean ensimmäiset työpajat olivat vuonna 2003 Porin taidemuseossa, josta toiminta 

on levinnyt ympäri Suomen. Toiminnan periaatteena on itsensä visuaalisesti ilmaisemisen 
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mielekkyys ja mielihyvän tuottavuuden merkittävyys ihmiselle. Vauvojen värikylpy on saa-

vuttanut pysyvän suosion ja toiminnan metodia voi opiskella vauvojen värikylpy -ohjaaja-

koulutuksissa. (Vauvojen värikylpy, 2017) 

Metodina Värikylpy etenee kokonaisvaltaisella kokemisella materiaalien, värien ja valon 

kokemisesta, tunnustelusta ja havaitsemisesta itse tuotettuun jälkeen. Taidelähtöisenä mene-

telmänä prosessille annetaan painoarvoa enemmän kuin lopputulokselle Värikylpy-metodin 

runko muodostuu läsnäolosta, vuorovaikutuksellisesta toiminnasta, toimijalähtöisestä työs-

kentelystä ja värien ja materiaalien kokemuksellisuudesta ja elämyksellisyydestä. Materiaa-

lit ovat luonnollisia ja turvallisia, joten niiden käyttö pienten lasten kanssa on huoletonta. 

Jokainen työpaja muotoutuu eri osa-alueiden huomioimisen ja kontekstisidonnaisen suun-

nittelun kautta. (Vauvojen värikylpy, 2017)  

Lastenkulttuurihanke Taikamatto on osa Taikalamppu-verkostoa ja valtakunnallisen lasten-

kulttuuri-portaalin osa (Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto, 2016). Tavoitteena Taikama-

tolla on suomalaisen lastenkulttuurin kehittäminen ja erilaisten taidelähtöisten menetelmä-

oppaiden luominen opettajien, taidekasvattajien ja ohjaajien työkaluiksi. Kohderyhmänä 

Taikamatolla on varhaiskasvatusikäiset sekä koululaiset, mutta menetelmät soveltuvat myös 

lukioikäisille. Menetelmäoppaat, joita on lukuisia, on jaettu eri taiteenalojen osalta eri ryh-

miin. Niiden käyttöä suositellaan sovellettavan omaan ryhmään tarpeiden mukaan, opettajan 

omaa mielikuvitusta ja ryhmätietoutta hyödyntäen. Menetelmäoppaat ovat ladattavissa ope-

tuskäyttöön Suomen lastenkulttuurikeskusten liiton Lastenkulttuuri.fi-portaalista. (Suomen 

lastenkulttuurikeskusten liitto, 2016; Taikalamppu, 2017) 

Suoraan varhaiskasvatukseen suunniteltuja menetelmäoppaita Taikamatto tarjoaa taidetyö-

pajoihin (Arjen sankarit), draamaan (l am me/Minä olen), elokuvaan (Sirkustirehtöörin kep-

poset -animaatiopaja ja videotyöpaja), kulttuuriperintöön (Aikamatka), mediakasvatukseen, 

sanataiteeseen (useita), sirkukseen ja valokuvaukseen. Varhaiskasvatuksen ja monikulttuu-

risuuden yhdistäviä menetelmäoppaita löytyy erityisesti kädentaitoihin (mm. Tilkkutäkki-

maailma), sanataiteeseen ja valokuvaukseen. Moniaistiseen ja monitaiteiseen elämykseen 

johdattaa Tonttukoulu-opas. Osa menetelmäoppaista on suunnattu myös erityisesti esikou-

luikäisille (mm. Kädet multaan! -koulukasvimaaopas) ja erityisryhmille. Myös muihin tai-

teen alueisiin keskittyvien menetelmäoppaiden avulla voidaan niitä soveltaen rikastuttaa päi-

väkotiarkea. (Taikalamppu, 2017) 
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”Myrsky” on nuorille suunnattu, projektimuotoinen hanke, jota on toteutettu vuodesta 2008. 

Tarkoituksena on, että osallistujat tekevät taidetta omista lähtökohdistaan käsin taiteen am-

mattilaisten ohjaamina kaikissa taiteen eri muodoissa. Pyrkimyksenä on taiteellisen ja vuo-

rovaikutuksellisen toiminnan avulla auttaa nuoria löytämään oma identiteettinsä, tukea hei-

dän itseluottamustaan ja auttaa nuoria saamaan syviä yhteisöllisiä kokemuksia. Kohderyh-

mänä Myrsky-projekteissa ovat etenkin haastavissa elämäntilanteissa olevat nuoret. Myrsky 

on tavoittanut kymmeniä tuhansia nuoria toimikautensa aikana, vuodesta 2008 lähtien. Nuo-

ret ovat löytäneet Myrskyn kautta uudenlaisia tapoja ilmaista itseään ja vaikuttaa yhteiskun-

taan. (Känkänen, 2013, s. 31; Lasten ja nuorten säätiö, 2017)  

Taidelähtöisiä menetelmiä voidaan soveltaa ja kehittää muihinkin yhteiskunnallisiin insti-

tuutioihin kuin päivähoitoon ja kouluun. Päivi Känkäsen väitöskirja (2013) perustuu tai-

delähtöisten työmenetelmien käytölle ja taideperustaisen tutkimuksen strategioille, joita hän 

kehitti lastensuojeluun sopiviksi. Känkänen halusi selvittää kohtaamisen ja dialogin vaiku-

tusta, taiteen merkitystä vuorovaikutuksessa ja vastavuoroisuudessa sekä taidelähtöisyyttä 

ammatillisten roolien näkökulmasta lastensuojelussa. Tutkimus kietoutuu taideperustaisen 

kasvatuksen yhteydessä käsittelemiini suomalaisiin projekteihin, kuten SYREENIin (ks. 

Sava & Bardy, 2002; Sava & Vesanen-Laukkanen, 2004). Kokemukset taidelähtöisten me-

netelmien käytöstä lastensuojelussa ovat olleet hyviä ja palkitsevia. (Känkänen, 2013, ss. 

10–11) 
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6 Taideperustaisuus lastentarhanopettajan pedagogiikan vahvistajana 

” The world of knowledge takes a crazy turn  

when teachers themselves are taught to learn.” 

Bertolt Brecht 

6.1 Lastentarhanopettajan pedagoginen vastuu 

Opetusalan Ammattijärjestö (OAJ, 2017) määrittelee lastentarhanopettajan työn pääasiassa 

päiväkotien ja esiopetuksen lapsiryhmien opettamiseksi. Lastentarhanopettajaliitto (2015) 

lisää työnkuvaan lastentarhanopettajan oman tiiminsä pedagogisen työn johtamisen vastuun 

(LTOL, 2015, s. 2). Varhaiskasvatus ja esiopetus edellyttävät opettajalta vahvaa kasvatuk-

sen, varhaisen kehityksen ja oppimisen sekä varhaispedagogiikan tuntemusta. Korkeatasoi-

nen teoreettinen koulutus ja vankat menetelmälliset taidot ovat työn edellytyksiä. (OAJ, 

2017)  

Varhaiskasvatuksen pedagogiikka tarkoittaa ”monitieteiseen, erityisesti kasvatus- ja varhais-

kasvatustieteelliseen tietoon perustuvaa, ammatillisesti johdettua ja ammattihenkilöstön to-

teuttamaa suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa lasten hyvinvoinnin ja oppimisen to-

teutumiseksi” (VASU, 2016, s. 20). Se on käytännöllistä, arjen kulttuurisissa toiminnoissa 

ja vuorovaikutteisesti tapahtuvaa ja todentuvaa. Pedagogiikka liittyy yksittäisten opettajien 

työhön, mutta on myös laajemmin päiväkodin kasvatusyhteisön ja sen toimintakulttuurin 

yhteinen asia.  (LTOL, 2017, s. 10).  

Lastentarhanopettajilla on päiväkodissa omassa lapsiryhmässään päävastuu lasten hoidosta, 

kasvatuksesta ja opetuksesta. Lapsiryhmän toiminnan suunnittelu ja arviointi, johon kuuluu 

lain mukaan myös lapsen henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman laatiminen ja arvi-

ointi, kuuluvat nekin lastentarhanopettajan vastuualueeseen. Lasten henkilökohtaiset var-

haiskasvatussuunnitelmat ovat merkittäviä pedagogisia asiakirjoja. Esiopetuksessa lastentar-

hanopettajan vastuulla on paikallisen opetussuunnitelman ja mahdollisen lapsikohtaisen 

suunnitelman laatiminen. Esiopetuksessa korostetaan lisäksi painokkaasti huoltajien kanssa 

tehtävää yhteistyötä. (ESIOPS, 2014, s. 13, 14–15; LTOL, 2017, s. 5; OAJ, 2017; VASU 

2016, ss. 9–10) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) mainitaan pedagoginen dokumentointi 

varhaiskasvatuksen suunnittelun, toteuttamisen, arvioimisen ja kehittämisen keskeiseksi 



28 

 

 

työmenetelmäksi. Pedagogisen dokumentoinnin tarkoituksena on tuottaa tietoa lasten ja lap-

siryhmien elämän eri puolista. (VASU, 2016, s. 37) Ihmisyyden eri puolet, kasvaminen ja 

kehittyminen, oppiminen, työskentely nyt ja tulevaisuudessa edellyttävät lapsilta yhä laa-

jempaa tiedon- ja taidonalat ylittävää ja yhdistävää osaamista. Laadukkaan pedagogisen toi-

minnan ja pedagogisen dokumentoinnin avulla vahvistetaan lasten laaja-alaista osaamista. 

(VASU, 2016, ss. 20–22, 37)  

Monitaitoisuus koskee myös aikuisia, sillä myös lastentarhanopettajalta, joka luo mahdolli-

suuksia lasten ilmaisun eri keinoille, edellytetään laaja-alaista osaamista (LTOL, 2015; OAJ, 

2017). Lastentarhanopettajan työ, lasten ohjaaminen ja opettaminen pedagogisesti perustel-

lusti, toteutuu kokonaisvaltaisen, moniaistisen, toiminnan kautta ja avulla. Lastentarhanopet-

tajan tulee samaan aikaan pystyä vastaamaan pedagogiikan laadusta, huolehtimaan varhais-

kasvatuksen perusperiaatteesta (lapsen hyvinvoinnin, kasvatuksen ja oppimisen tukeminen), 

havainnoimaan ja arvioimaan lapsia yksilöllisesti ja ryhmänä sekä dokumentoimaan toimin-

taa ja reflektoimaan ammattijuuttaan suhteessa itseensä ja yhteisöön (LTOL, 2015, s. 2; 

VASU, 2016). Ilmaisu- ja taidekasvatuksen monipuolinen osaaminen sekä sitoutuneisuus ja 

herkkyys toiminnassa eri-ikäisten lasten kanssa ovat lastentarhanopettajan työn keskeisiä 

työvälineitä (OAJ, 2017).  

Kasvattaja luo mahdollisuuksia lapsen esteettisille kokemuksille ja elämyksille jokapäiväi-

sissä, kaiken läpäisevissä päivähoidon hoito- ja kasvatustoiminnan tilanteissa, osana peda-

gogiikkaa (Pääjoki, 2016, s. 122). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) oppimi-

sen alueet ovat Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2014) mukaisesti ryhmitelty 

viideksi kokonaisuudeksi, joita ovat kielten rikas maailma, ilmaisun monet muodot, minä ja 

meidän yhteisömme, tutkin ja toimin ympäristössäni sekä kasvan, liikun ja kehityn (ESIOPS, 

2014, ss. 31–38; VASU, 2016, ss. 39–47).  

Lisäksi lasten laaja-alainen osaaminen on kummassakin jaettu viiteen osa-alueeseen: ajattelu 

ja oppiminen; kulttuurinen osaaminen, vuorovaikutus ja ilmaisu; itsestä huolehtiminen ja 

arjen taidot; monilukutaito ja tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen; osallistuminen ja 

vaikuttaminen (ESIOPS, 2014, ss. 16–19; VASU, 2016, ss. 21–24). Kokonaisuuksia ei ole 

tarkoitus varhaiskasvatus- tai esiopetustoiminnassa käsitellä irrallisina alueina, vaan lapsi-

lähtöisesti alueita yhdistellen ja soveltaen. Toimintaympäristöjen kehittämisen ja monipuo-

listen leikkitilanteiden edistämisen ja virittämisen kautta lastentarhanopettaja voi tarjota lap-

sille monipuolisia kokemuksia ja elämyksiä (OAJ, 2017).  
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Taidekasvatuksen roolia varhaiskasvatuksessa pohtineiden Ruokosen, Rusasen ja Välimäen 

(2009) mukaan esteettinen oppimisympäristö virittää luovuuteen ja mahdollistaa monipuo-

lisen taidekasvatuksen ohella elämyksellisyyttä ja esteettisen peruskokemuksen syntymistä. 

Esteettinen ja taiteellinen peruskokemus tarkoittaa moniaistisia, pääasiassa lapsuuden koke-

muksista saatuja kokemuksia, jotka ovat perusta lapsen myöhemmille taidemieltymyksille 

ja kulttuurisille arvostuksille. (Ruokonen ym., 2009, s. 12)  

6.2 Taideperustaisuus lastentarhanopettajan pedagogiikan perustana 

Näen taideperustaisuuden hyvin käytännöllisenä kasvattajalle. Kuten kasvatus ja opetus, 

myös taiteellinen tekeminen on eräänlaista tutkimusta. Taiteen tarkastelu tutkivan oppimisen 

kautta yhdistää tieteen ja taiteen yhteiset nimittäjät (Räsänen, 1993, s. 190). Taideperustai-

nen tutkimus on toiminnan tarkoitusta, eri teemoja eli tutkimuksen aihetta, muokkaavaa tai-

teellista työskentelyä. Tutkimus on osa teeman tulkintaa. Kontekstien tulkitsevuus on käy-

tössä kaikissa taiteen muodoissa, sillä tulkitsevuus on yksi tapa tuottaa taidetta (Rauhala, 

2005, s. 152).  

Varhaiskasvatuksessa on totutusti käsitelty aiheita projektimaisesti, lapsen ja päiväkodin ko-

kemusmaailmaan integroituna teematyöskentelynä. Usein projektin loppumisen jälkeen tee-

maan ei enää palata, jolloin projektin syvempi, pedagoginen, tarkoitus voi jäädä kokemuk-

sellisuudesta ja kokonaisvaltaisuudesta huolimatta irralliseksi niin aikuisille kuin etenkin 

lapsille. Räsänen (2000) kertoo, miten kokemuksellis-konstruktiivisen (taide)oppimisen yh-

teydessä hän huomasi, että mitä selvemmin lapsi pystyi liittämään toiminnasta saadut koke-

mukset omaan elämäänsä, sitä paremmin lapsi pystyi ymmärtämään itsensä ja toiminnan 

yhteyttä. Kokonaisvaltainen toiminta voi parhaillaan muuttaa ajatustottumuksia. (Räsänen, 

2000, s. 160) 

Taidekasvatuksen ja taidelähtöisen toiminnan – taideperustaisuuden – tunnusomaiset piirteet 

aistisuus ja oman ilmaisun vapaus ovat arvokasta henkistä pääomaa ja lisäävät oman elämän 

merkityssisältöä (Sava, 2007, s. 192). Aistisuus on maailman tutkimusta aistien avulla. Ais-

tinen toimijuus on (taide)kasvatuksessa keskeistä, se on myös lapsilähtöinen, lapsen olemi-

sen tapaa kunnioittava näkökulma. (Pääjoki, 2016, s. 113) Lastentarhanopettajan laaja-alai-

nen pedagoginen osaaminen tarkoittaa käytännössä kaikkien aistien avulla työskentelyä: 

kuulemalla ja kuuntelemalla, näkemällä ja katsomalla, tuntemalla ja koskemalla, liikkumalla 
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ja liikuttamalla (osallistamalla), jopa haistamalla ja haistelemalla. Työn käytännön tuomalle 

intuitiolle on myös sijansa kasvattajan osaamisessa.  

Taidelähtöisen toiminnan avulla hahmotetaan ihmisyyttä; miten erilaiset tunteet syntyvät ja 

miksi, miten ne vaikuttavat ja mikä merkitys niillä on (Rantala, 2013, ss. 79–80, 83, 85). 

Lapsen oppimista edistää hyvinvointi ja turvallisuuden kokeminen, myönteisyys vuorovai-

kutussuhteissa ja tunnekokemuksissa sekä kokemus yhteisöön kuulumisesta vertaisryhmän 

avulla, jotka tukevat myös osallisuutta (VASU, 2016, s. 20). Myös Pääjoki (2016) puhuu 

vertaisvaikutuksen tärkeydestä, lasten toimijuudelle, viitaten etenkin lasten taiteelliseen toi-

mijuuteen (Pääjoki, 2016, s. 117).  

Lasten omat onnistumisen kokemukset ja ilo omasta toiminnasta ja itsestä oppijana ovat 

varhaiskasvatuksessa keskeisinä tavoitteina. Lasten mielenkiinnon kohteet ja osaaminen 

ovat oppimisen lähtökohtia. Oppiminen ymmärretään kokonaisvaltaisena ja moniaistisena, 

jatkuvana prosessina, jossa yhdistyvät tiedot, taidot, tunteet, aistihavainnot, keholliset koke-

mukset ja ajattelu. (VASU, 2016, s. 20) Savan (2007) ajatuksia mukaillen taidelähtöinen 

toiminta osallistavana, lasten omat lähtökohdat huomioivana, tarjoaa parhaimmillaan pai-

kan, jossa lapsi voi saada äänensä kuuluville ja toimintansa näkyville (Sava, 2007, ss. 192–

193)  

Toimiva vuorovaikutus erilaisista kulttuuri- ja katsomustaustoista tulevien ihmisten kanssa 

edellyttää oman ja muiden kulttuurin ja katsomuksellisen taustan ymmärtämistä ja kunnioit-

tamista. Varhaiskasvatuksen tehtävä on edistää lasten kulttuurista osaamista sekä heidän 

vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojaan (VASU, 2016, s. 23), se on osa lastentarhanopettajan pe-

dagogista osaamista. Etenkin vieraskielisille, maahanmuuttajille tai syrjään jääville taiteel-

linen toiminta on monella tavalla hyödyllistä (ks. esim. Sava, 1998). Niin lasten kuin aikuis-

tenkin olisi hyvä oppia kuuntelemaan ja tunnistamaan toinen hänen omilla ehdoillaan (Krap-

pala, 2004, s. 172). Tunteiden käsittely ja tekemisen sanallistaminen ovat osa taideperus-

taista toimintaa, joiden merkittävyydestä ei voi liikaa puhua (ks. esim. Känkänen, 2013). 

Taideperustainen toiminta on yleensä kuitenkin luonteeltaan sellaista, että asioita tulee käsi-

teltyä ikään kuin huomaamatta, korostamatta (Rantala, 2013, s. 85).  Känkänen kuvaa tai-

delähtöisen toiminnan antavan symbolisen etäisyyden, jonka suojassa syntyy tilaisuus käsi-

tellä epäsuorasti vaikeitakin asioita (Känkänen, 2013, s. 99). 

Lasten kanssa parhaat ideat – myös pedagogisesti ajateltuna – syntyvät päiväkodin arkisissa 

hetkissä. Hassu tai outo ele, pelottava tai uusi ilme tai sanonta, tapahtuma tai mikä vaan voi 
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saada aikaan ketjureaktion, josta viriää monenlaista toimintaa. Myös taidelähtöinen toiminta 

saa usein virikkeensä sattumasta (Hiltunen & Rantala, 2013, s. 13, 15). Lasten parissa asiat 

lähtevät kuvaannollisesti sanottuna kasvamaan ilman vettä, itsestään, usein kuitenkin jonkun 

kokemuksista. Tutkimalla oppiminen on lapselle luonnollinen tapa tutustua maailmaan.  

Lapsi ihmettelee jatkuvasti ympäristönsä ilmiöitä. (Lipponen, 2016, ss. 31–33)  

Tällaisissa tilanteissa, joissa lapsen huomio kiinnittyy johonkin, lastentarhanopettajan pitää 

olla hörökorvat levällään ja tuntosarvet väpättävinä, sillä juuri arjen satunnaisissa tapahtu-

missa piilee oppimisen paikat. Lastentarhanopettajan pedagoginen osaamista syvimmillään 

on taito ohjata lapsia oivalluksiin ikään kuin vahingossa, pedagogiset tavoitteet toiminnassa 

huomioiden. Yhdessä asioihin tutustumalla herää uusia kysymyksiä ja ajatuksia (Lipponen, 

2016, s. 32). 

Konstruktiivisen oppimiskäsityksen mukaan oppija on aktiivinen merkitysten etsijä ja niitä 

rakentava toimija (Tynjälä, 1999, s. 37). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016) nou-

dattaa tätä oppimiskäsitystä. Lasta pidetään aktiivisena toimijana, joka oppii vuorovaikutuk-

sessa muiden ihmisten ja ympäristönsä kanssa opittavien asioiden ollessa yhteydessä lasten 

kehittyviin valmiuksiin ja muuhun kokemusmaailmaan. (Tynjälä, 1999, ss. 37–38; VASU, 

2016, s. 20) Taidelähtöinen toiminta on nimenomaan suhteellista, suhteessa toisiin eli yhtei-

söllistä (Hiltunen, 2009, s. 4). Yhteisen tekemisen kautta voidaan rakentaa yksilötyöskente-

lyä syvempää ymmärrystä (Sava, 2007, s. 192).  

Monipuoliset, toiminnalliset ja osallisuutta edistävät työtavat ovat lapsille luontevia oppimi-

sen tapoja. Lasten omaehtoinen ja ohjattu leikki, tutkiminen, liikkuminen sekä taiteellinen 

kokeminen ja ilmaisu ovat esimerkkejä monipuolisista työtavoista. (VASU, 2016, s. 38). 

Parhaimmillaan yhteistoiminta rakentuu erilaisuuden ja samanlaisuuden vastavuoroisuu-

delle, niin lasten kuin kasvattajienkin osallisuudelle (Sava, 2007, s. 192). Taidetoiminnan 

kautta tutkitaan ja puretaan asioita, henkilökohtaisia tai yhteiskunnallisia, jotka herättävät 

keskustelua tai nousevat muuta kautta pinnalle yhteisössä (Rantala, 2013, s. 83). (Lastentar-

han)opettajan pedagogisen osaaminen, asiantuntijuus, auttaa tukemaan lasten kokemusten ja 

keskinäisten ajatusten jakamista ja toista kunnioittavan kohtaamisen tilan avaamista (Sava, 

2007, s. 192).  

Tunnustuksen pedagogiassa identiteetin narratiivisuus ja performatiivisuus ovat perusaja-

tuksia ihmisen itsensä hahmottamisessa. Identiteetti on aina kytköksissä erilaisiin ympäris-

töihin; historiaan, kulttuuriin ja politiikkaan. Identiteetti on yhteydessä myös eri yhteisöihin 
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ja yhdessä toimimiseen. Omaa minuutta suhteessa toisiin on helpompaa hahmottaa yhdessä 

tekemisen kautta. Tunnustuksen pedagogiassa tutkitaan taiteen avulla, dialogisesti, yhdessä 

improvisoiden ja yhdessä toisista oppien. (Foster, 2015, ss. 58–59, 66)  

Taiteen kautta opitaan tietämisen sijaan tunnistamaan sekä hyväksymään tunnistamatto-

muutta (Foster, 2015, s. 60), kaikkea sitä moninaisuutta, mitä ihmisyys sisältää. Foster sum-

maa tunnustuksen pedagogian merkityksestä kasvattajalle toteamalla, että pedagogian sisäis-

tänyt kasvattaja ei halua opettaa muille ylhäältä päin annettuja totuuksia, vaan kasvattajan 

pyrkimyksenä on myös kehittää itseään kasvamalla ja oppimalla yhdessä toisten kanssa po-

sitiivisen asenteen myötä (Foster, 2015, s. 71). Tunnustuksen pedagogian periaatteiden mu-

kainen kasvatus olisi avuksi jokaiselle lapselle hänen lähtökohdistaan riippumatta.   

Taidelähtöisessä toiminnassa korostuu toimintaan osallistujien ja toiminnan ohjaajien (kas-

vattajien) dialogisuus, tasavertainen asema ja toisilta oppiminen. Taidelähtöinen toiminta 

osallistaa usein myös tekijäjoukon ulkopuolisen yhteisön, ja voi ottaa kantaa myös yhteis-

kunnalliseen ja poliittiseen keskusteluun. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2015; myös 

Foster, 2012, 2015 ja Sava, 2007, s. 192, 194–195) Yhdistyminen yhteiskunnan muiden ta-

hojen kanssa olisi suotavaa, mikäli muutosten edistäminen yhteiskunnassa ja sosiaalisissa 

rakenteissa on tavoitteena. Taide tai taidelähtöinen toiminta yksin eivät riitä muutosvoi-

maksi, mutta niiden kautta voidaan herättää keskustelua ja löytää erilaisia ratkaisutapoja 

kohdentamalla ja liittämällä se eri tahoihin ja asioihin (Hiltunen & Jokela, 2001, s. 17).  

Taidelähtöisen toiminnan soveltaminen työelämäkontekstiin voi pureutua työyhteisön vuo-

rovaikutukseen, sen kipupisteisiin ja energianlähteisiin. Taidetoiminta voi parhaimmillaan 

kehittää työyhteisöä aktivoimalla yksilöt ja ryhmät osallistumaan ja ottamaan vastuuta. Se 

antaa kokemuksen omista vaikuttamismahdollisuuksista. (Hiltunen & Rantala, 2013, s. 34) 

Myös lastentarhanopettaja voi vahvistaa tiimijohtajuuttaan tai tiiminsä yhteistyötä ja samalla 

pedagogista osaamistaan taidelähtöisen toiminnan avulla. Taiteen mukaan tuominen työyh-

teisöjen toimintaan työyhteisön ulkopuolisten toimijoiden (taiteilijoiden ja tutkijoiden) tur-

vin tuo esille sen, kuinka vuorovaikutusta voidaan taiteen avulla edistää. (ks. Jansson & 

Rantala, 2013) Taidelähtöisen toiminnan kautta voidaan löytää yhteisöön liittyviä ja lausu-

mattomia rutiineja tai kaavoja, jotka tietämättä hiertävät yhteistyötä (Hiltunen & Rantala, 

2013, ss. 13–14, 20, 34; Rantala, 2013, s. 74, 78). 
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Lastentarhanopettajan työhön kuuluu jatkuva ja prosessimainen pedagoginen dokumen-

tointi, johon kuuluvat lasten havainnointi, dokumentit ja niiden vuorovaikutuksellinen tul-

kinta (VASU, 2016, s. 37). Voidaan sanoa, että havainnoinnin kautta saatu tieto lapsen ke-

hityksellisistä taidoista ja persoonallisista piirteistä on kasvattajalle työn toteuttamisessa 

välttämätöntä. Pedagoginen dokumentointi antaa tuiki tärkeää tietoa lapsen päiväkodissa 

olemisen arjesta, vanhempien kanssa yhteistyötä tehdessä ja varhaiskasvatussuunnitelmaa 

laadittaessa.  

Taiteellinen prosessi tarjoaa keinoja pedagogisille ratkaisuille (Pääjoki, 2004, s. 72).  Eri-

laisten tunteiden käsittely taiteen menetelmin tuottaa hedelmällistä maaperää vuorovaiku-

tukseen sekä itsen ja toisen ymmärtämiseen (Sava & Bardy, 2002, s. 3). Taiteelliseen työs-

kentelyyn pohjautuva eli taideperustainen toiminta holistisuuteen nojaavana antaa lastentar-

hanopettajalle pedagogiseen dokumentointiin työkalun, jonka kautta varhaiskasvatuksen pe-

dagoginen toiminta ja perusperiaate, lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, kehityksen ja oppi-

misen tukeminen ja edistäminen, toteutuvat. (VASU, 2016, ss. 36–37) 

Kokemuksellisessa, konstruktiivisessa oppimisessa on kyse opittavan asian syvästä ymmär-

tämisestä, joka toteutuu holistisen elämyksen avulla. Taiteen, toiminnan ja tutkimuksen yh-

distävä ote saattaisi avata toiminnan merkitystä ja vaikutuksia laajemmin, jolloin toiminta 

voisi todella vahvistaa lastentarhanopettajan pedagogiikkaa. Taidekasvatukseen sovellettuna 

kokemuksellisen oppimisen holistinen tiedonkäsittely antaa mahdollisuuden tarkistaa ope-

tuksen eri osa-alueiden perinteisiä painotuksia. Tällöin sanallistaminen ja tuottava toiminta 

nousevat erityisen merkittäviksi taiteellisen oppimisen prosessissa. (Räsänen, 1993, s. 190) 

Lastentarhanopettaja voi saada taidelähtöisten menetelmien kautta tehdystä tutkimustyöstä 

teoreettista apua omaan osaamiseensa päiväkodin niiden lasten kanssa, joilla mahdollisesti 

on traumaattisia kokemuksia. (Ks. esim. Känkänen, 2013) Lastensuojelun konteksti on kui-

tenkin aivan toinen kuin päiväkodin konteksti, siten Känkäsen tutkimuksen perusteella ei 

voi suoraan saada varhaiskasvatukseen soveltuvia taidelähtöisiä ratkaisuja. Siitä voi kuiten-

kin saada viitteitä ja varmistusta siihen, kuinka taidelähtöiset menetelmät ovat apuna rank-

kojakin kokemuksia kokeneille ja kokeville lapsille. Myös Myrsky-hankkeen identiteetin ja 

itsetunnon tukemisen ja edistämisen sisällölliset tavoitteet kuuluvat lastentarhanopettajan 

työhön, mutta lastensuojeluun suuntautuneiden menetelmien tavoin sekään ei suoranaisesti 

sovellu päiväkotiin. Taidelähtöisen toiminnan päiväkotikontekstiin soveltamiseksi on on-

neksi kuitenkin muita keinoja. 
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Taidelähtöisistä menetelmistä lastentarhanopettajan työssä käytettäväksi on nimenomaan 

varhaiskasvatusikäisille suunnattu Värikylpy-menetelmä. Toimintaa voi soveltaa käytän-

töön päiväkotiryhmässä, vaikka koulutusta ei siihen olisikaan saanut. Värikylvyn idea sisäl-

tää ajatuksen lapsesta kokonaisvaltaisena, holistisesti ja kokemuksellisesti oppivana, sosiaa-

lisena ja kulttuuriinsa sidonnaisena yksilönä (ks. Vauvojen värikylpy, 2017). Kehon kautta 

myönteisen kokemusten ja elämysten luominen ja antaminen sekä lapsen motorisen kehi-

tyksen havainnoiminen tapahtuvat luontevalla tavalla värikylpytoiminnan yhteydessä. 

Taikamaton menetelmäoppailla lastentarhanopettaja voi helposti vahvistaa omaa pedago-

gista ja taiteellista osaamistaan. Menetelmäoppailla on mahdollista tarjota kaiken ikäisille 

lapsille onnistumisen kokemuksia itsensä toteuttamisen kautta (Taikalamppu, 2017). Osa 

Taikamaton menetelmäoppaista on suunnattu suoraan varhaiskasvatukseen, mikä auttaa las-

tentarhanopettajaa valitsemaan päiväkotiryhmäänsä sopivan oppaan ja mikä varmistaa pe-

dagogisen tavoitteisuuden. Oppaiden menetelmien toteuttamisella lastentarhanopettaja voi 

edistää lasten laaja-alaista osaamista (ks. VASU, 2016, s. 21–22). Lasten tapa hahmottaa 

maailmaa esimerkiksi valokuvan tai videon kautta antaa lastentarhanopettajalle paljon tietoa 

lasta ympäröivän todellisuuden kokemisesta (Taikalamppu, 2017), mikä edistää puolestaan 

lastentarhanopettajan toimenkuvan toteutumista (ks. LTOL, 2015; OAJ, 2017). 

Lastentarhanopettajan työhön kuuluu rooli oman toimipisteensä toiminnan kehittämisessä, 

arvioinnissa ja yhteisten toimintalinjojen muodostamisessa (OAJ, 2017). Kehitystä ei ta-

pahdu, ellei sitä laiteta alulle. Taidelähtöisen tai taideperustaisen toiminnan voi juurruttaa 

osaksi toimintakulttuuria, jos sille annetaan aikaa ja tilaa. Usein projekteilla tai hankkeilla 

on määräaikansa, joiden jälkeen ne unohtuvat ja lakastuvat. Taiteellisen toiminnan ottami-

nen mukaan organisaation eri asteille luontevasti antaa sille mahdollisuuden myös kasvaa. 

(Känkänen, 2013, s 114) Tuomalla taidetoiminta osaksi arkikulttuuria lastentarhanopettaja 

tarjoaa itselleen oman pedagogiikkansa vahvistamiseen pitkäkestoisen mahdollisuuden. Tai-

teellinen toiminta avaa uusia maailmoja aisteille ja ajatuksille (Pääjoki, 2004, s. 72). Sen 

avulla voi rakentaa sillan menneeseen, tulevaan, itseen ja toiseen (Rinta-Panttila, 2007, s. 

49). 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Taideperustainen tutkimus, kasvatus ja taidelähtöiset menetelmät muodostavat kokonaisval-

taisuuteen, moniaistisuuteen ja vuorovaikutuksellisuuteen perustuvan kokonaisuuden; taide-

perustaisuuden (Leavy, 2015, s. 3). Taideperustaisuudessa korostuvat taiteen ja tieteen liitto, 

itsen ja toisen kohtaaminen ja ymmärtäminen sekä yhteisöllisyys. Taideperustaisuuden tar-

koituksena on tuottaa tapoja ja menetelmiä, joilla edistää ihmisten välistä yhteistyötä. Tai-

deperustainen toiminta tarjoaa taiteen kautta tapahtuvaa monipuolista toimintaa eri konteks-

teihin suunnattuina kokonaisuuksina.  

Lapselle taiteellinen toimijuus on luontaista, vaihtelevaa ja moninaista – se on lapselle omi-

nainen tapa tutkia maailmaa ja ilmaista itseään (Pääjoki, 2016, s. 122). Vuorovaikutustaidot 

ja kyky ilmaista itseään, ymmärtää ja kunnioittaa muita merkitsevät paljon lapsen identitee-

tille, toimintakyvylle ja hyvinvoinnille (VASU, 2016, ss. 22–23). Ydinajatuksena taidepe-

rustaisuudessa ovat osallistava ja yhteisöllinen taiteellinen toiminta itsensä ilmaisuna ja tun-

teiden ja ilmiöiden käsittelynä. Näihin tavoitteisiin pyritään taiteellisen toiminnan ja proses-

sin reflektoinnin kautta. Tällainen monisyinen prosessi tuottaa kokemuksia ja elämyksiä, ja 

sen avulla usein löydetään ratkaisuja vuorovaikutuksen parantamiseen (Hiltunen & Rantala, 

2013, s. 34; Känkänen, 2013, mm. ss. 28–29; Rantala, 2013, ss. 78–79).  

Identiteetti ja ihmisyys ovat asioita, jotka nousevat esiin taideperustaisissa tai taidelähtöi-

sissä projekteissa (mm. Foster, 2012; Jansson & Rantala, 2013; Sava & Vesanen-Laukkanen, 

2004). Taiteella on tunteita esiin nostava vaikutus, joka voi voimauttaa ja yhdistää, mutta 

myös etäännyttää ja heikentää lapsen ja aikuisen välistä suhdetta. Jos aikuinen ei tavoita 

lapsen esittämää tärkeää asiaa, lapselle voi jäädä vierauden tunne. (Krappala, 2004, ss. 172–

173) Taide tai taiteellinen toiminta eivät tarjoa valmiita ratkaisuja (Pääjoki, 2004, s. 73). 

Taideperustaisuus ei ole siten väylä taata lapsen itsetuntemuksen, luovuuden tai ajatuskyvyn 

kehittymistä. Taidelähtöisten menetelmien on kuitenkin todettu voivan tarjota lapsille hy-

vinvointia ja onnistumisen kokemuksia monipuolistamalla ja kehittämällä toimintakulttuu-

rin ja organisaatioiden käytäntöjä (ks. mm. Känkänen, 2013; Sava & Vesanen-Laukkanen, 

2004). 

Päiväkodeissa toiminnan kokemuksellisuus ja elämyksellisyys sekä taiteellisen työskentelyn 

kautta asioiden käsitteleminen ovat perinteisesti ajateltu olevan yksi lapsen tavoista oppia. 
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Kuten Ruokonen ym. (2009) toteavat, päiväkodissa varhaiskasvatuksen taiteellinen, kulttuu-

rinen ja esteettinen kasvatus toteutuu luontevasti eri taiteenalojen tavoitteellisissa toiminta-

tilanteissa. Taide- ja kulttuurikasvatus on lasten ja aikuisten yhteinen asia, jota edistetään 

vuorovaikutuksella. Avoimuus, kiinnostus ja yhdessä tutkivalla asenteella osallistuminen tu-

kevat lasten ja aikuisten kommunikaatiota ja ymmärrystä toisten tapoja ja kulttuuria kohtaan. 

(Lipponen, 2016; Ruokonen ym., 2009, ss. 10–11)  

Taideperustaisuudessa taide toimii välineenä, jonka avulla pyritään saamaan aika vuorovai-

kutteista ja yhteisöllistä, omaehtoisuuteen pohjautuvaa toimintaa. Taidelähtöisiä menetelmiä 

on käytetty paljon työyhteisöjen vuorovaikutuksen edistämiseen (mm. Jansson & Rantala, 

2013). Tutkielman myötä minulle selveni, että lapset eivät ole välttämättä niitä, jotka tarvit-

sevat eniten taiteeseen perustuvaa toimintaa. Kuten on tullut ilmi moneen kertaan, lapsille 

taiteellinen ja toiminnallinen tapa on luontaista. Kuten Ruokonen ym. osoittavat edellisessä 

kappaleessa, päiväkotien arki on ennestään taidelähtöisesti painottunutta. Aikuisilta sen si-

jaan tuntuu olevan unohtunut, kuinka merkittävästi kokonaisvaltainen ja kokemuksellinen 

tekeminen parantavat henkistä ja fyysistä oloa (Jansson & Rantala, 2013).  

Taiteellisen toiminnan ja tutkimuksen kautta voidaan yhdessä pohtia arvoja, rakentaa ym-

märryksen kautta uutta tietoa ja kehittää menetelmiä, joihin uusi pedagogiikka perustuu 

(Leavy, 2015, s. 3). Taide ja tiede kulkevat samaa matkaa, käsi kädessä, etsien ja tutkien 

polkuja, jotka johtavat kohti ihmisen ymmärtämistä. (Leavy, 2015, xiv, ss. 3–4, 11) Tavat, 

joilla taidetta voi hyödyntää tarjoavat uusia näkökulmia tutkimukseen, kasvatukseen ja ope-

tukseen. Näkisinkin taidelähtöisten menetelmien olevan oivallinen tapa vahvistaa lastentar-

hanopettajien pedagogista osaamista ensinnäkin lasten itsetuntemuksen ja sosiaalisten taito-

jen vahvistajana, mutta toiseksi – ja ehkäpä nimenomaan – tiimijohtajina, oman tiiminsä 

toimintakulttuurin muutosvoimana (OAJ, 2017).  

Taiteelliseen toimintaan perustuva yhteisöllinen työskentely mahdollistaa myös laajemmin 

henkilöstön vuorovaikutuksen vahvistamisen ja edistämisen. Projektiluontoista taideläh-

töistä toimintaa työyhteisöissä aina johtajatasoa myöten on tehty jo runsaasti (esim. Jansson 

& Rantala, 2013). Lastentarhanopettajan monitahoiseen työnkuvaan verraten taideperustai-

nen kasvatus ja erilaiset menetelmät toisivat uusia toimintamalleja. Ne voisivat myös vah-

vistaa lasten kanssa työskentelevien kasvattajien pedagogista ajattelua ja osaamista.  

Leavyn mukaan (2015) narratiivien ja taiteen rooli tulevaisuuden oppimisen ja opettamisen 

kontekstissa tulevat yhä merkittävämmiksi (Leavy, 2015, s. 15). Eisnerin (2008) ehdotus on, 
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että tulevaisuudessa tulisi muodostaa tutkijatiimejä, jotka työskentelisivät tiiviisti taiteilijoi-

den kanssa. Tällainen yhteistyö tuottaisi teoreettisen ajattelun ja taiteellisen luovuuden ja 

kuvittelun yhdistävän tiimin, jonka seuraukset voisivat uudistaa ajattelumalleja. (Eisner, 

2008, s. 9) Siksi taiteen ja tieteen yhdistävää tutkimusta ja kasvatusta täytyisi tuoda esiin yhä 

enemmän.  

Olen tutkielmassani saanut vastaukset jokaiseen tutkimuskysymykseeni. Vastausten lisäksi 

olen huomannut esittäväni jatkokysymyksiä aiheesta. Menetelmänä narratiivinen kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus oli itseni ja aiheen kannalta osuva. Menetelmän avulla pystyin toteutta-

maan tutkielman omia vahvuuksiani käyttäen ja lukijaa ajatellen. Taideperustaisuuden peri-

aatteet pääsivät esille luonnollisesti kerronnallisen tekniikan avulla. Kuten alussa korostin, 

pyrin pitämään oman taiteellisen taustani tutkielman sisällön kannalta erillään. Mielestäni 

onnistuin toteuttamaan tutkielman tätä eettistä näkökulmaa kunnioittaen.  

Aiheena taideperustaisuus pitää sisällään valtavan määrän erilaisia lähestymistapoja ja kon-

teksteja. Uskon, että taideperustaisuutta tullaan tutkimaan yhä enemmän.  Uskon vahvasti 

taideperustaisuuden mahdollisuuksiin kasvatustieteen kentällä. Oma kiinnostukseni on en-

nestään kasvanut, ja kohdistuu etenkin tunnustuksen pedagogiikkaan ja taideperustaiseen 

ympäristökasvatukseen. Näiden tai jommankumman parissa voisin jatkaa taideperustaisuu-

den tutkimista pro gradu -tutkielmassa. Minua kiinnostaa, miten taideperustaisen ympäris-

tökasvatuksen avulla voisi edistää lasten hyvinvointia, tukea sosioemotionaalisia taitoja ja 

lisätä ekologista, kestävää kehitystä tukevaa elämäntapaa.  

Alun perin tarkoitukseni tämän tutkielman teossa oli lähteä liikkeelle painottaen taiteen muu-

tosvoimaa voimakkaan sanonnan voimin. Kuten etsiessään jotain usein käy, löytää lopulta 

itsensä siitä, mistä aloitti. Niinpä voin nyt lopettaa tutkielmani näihin venäläisen vallanku-

mousrunoilijan, Vladimir Majakovskin, säkeisiin.  

”Taide ei ole peili, joka kuvastaa maailmaa, 

vaan vasara, jolla sitä muokataan.” 



38 

 

 

Lähteet 

Alasuutari, P. (2011). Laadullinen tutkimus 2.0. 4., uud. p. Tampere: Vastapaino. 

 

Efland, A. D., Freedman, K. & Stuhr, P. (1998). Postmoderni taidekasvatus: Eräs lähesty-

mistapa opetussuunnitelmaan. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu, taidekasvatuksen 

osasto. 

 

Eisner, E. (2008). Art and knowledge. Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Cole Handbook of 

the Arts in Qualitative Research: Perspectives, methodologies, examples, and issues (ss. 

3–12). Los Angeles; London: SAGE.  

 

Finley, S. (2008). Arts-Based Research. Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Cole Handbook 

of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, methodologies, examples, and issues 

(ss. 71–81). Los Angeles; London: SAGE.  

 

Foster, R. (2012). The Pedagogy of Recognition - Dancing Identity and Mutuality. Tam-

pere: Tampere University Press. 

 

Foster, R. (2015). Tanssi-innostaminen. Kohti yksilön ja yhteisön hyvinvointia. Helsinki: 

Books on Demand.  

 

Heinimaa, E. (2011). Reggio Emilian kunnalliset päiväkodit – pedagoginen suunnannäyt-

täjä maailmalla. Teoksessa J. Paalasmaa (toim.). Lapsesta käsin. Kasvatuksen ja opetuk-

sen vaihtoehtoja (ss. 277–282). Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Hiltunen, M. (2009). Yhteisöllinen taidekasvatus. Performatiivisesti pohjoisen sosiokult-

tuurisessa ympäristössä. Väitöskirja. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

 

Hiltunen, M. & Jokela, T. (toim.) (2001). Täälläkö taidetta?: Johdatus yhteisölliseen taide-

kasvatukseen. Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnan julkaisuja D. Vantaa: VSL Opinto-

keskus. 

 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. (1998). Tutki ja kirjoita. 3.–4. p. Tampere: Tam-

mer-Paino Oy. 

 

Knowles, J. G. & Cole, A. L. (2008). Handbook of the Arts in Qualitative Research: Per-

spectives, methodologies, examples, and issues. Los Angeles; London: SAGE. 

 

Kolb, D. A. (1984). Experiental learning. Experience as The Source of Learning and De-

velopment. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall. 

Krappala, M. (2004). Avoin tila lapsen ja aikuisen välillä. Teoksessa I. Sava & V. Vesa-

nen-Laukkanen (toim.) Taiteeksi tarinoitu oma elämä (ss. 167–180). Jyväskylä: PS-kus-

tannus. 

Känkänen, P. (2013). Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja kokemuk-

sia. Tutkimus 109. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes Print. Saata-

vissa myös verkkojulkaisuna (PDF). Haettavissa https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1


39 

 

 

 

Laine, T. (2010). Miten kokemusta voidaan tutkia? Fenomenologinen näkökulma. Teok-

sessa J. Aaltola & R. Valli (toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin: 2, Näkökulmia aloitte-

levalle tutkijalle tutkimuksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin (ss. 28–

45). 3., uud. ja täyd. p. Jyväskylä: PS-kustannus 

 

Lastentarhanopettajaliitto (2017). Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuri muuttuu – nyt on 

pedagogiikan aika! Pedagogiikan aika -julkaisu. 1. p. 1/2017. Lastentarhanopettajaliitto. 

Saatavissa myös verkkojulkaisuna (PDF) http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/Varhaiskas-

vatuspaiva%202016 

 

Leavy, P. (2015). Method meets art: Arts-based research practice. 2.p. New York: Guil-

ford Press. 

 

Lipponen, L. (2016). Tutkiva oppiminen varhaispedagogiikassa. Teoksessa E. Hujala & L. 

Turja (toim.) Varhaiskasvatuksen käsikirja (ss. 31–38). 3., päivitetty p. Jyväskylä: PS-

kustannus. 

 

McNiff, S. (2008). Art-Based Research. Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Cole Handbook 

of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, methodologies, examples, and issues 

(ss. 29–40). Los Angeles; London: SAGE.  

 

Pääjoki, T. (2004). Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa. Väitös-

kirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Pääjoki, T. (2016). Lasten taiteellinen toimijuus. Teoksessa E. Hujala & L. Turja (toim.) 

Varhaiskasvatuksen käsikirja (ss. 111–123). 3., päivitetty p. Jyväskylä: PS-kustannus. 

 

Rauhala, L. (1983). Ihmiskäsitys ihmistyössä. 3. p. (2014). Jyväskylä: Gaudeamus Oy. 

 

Rauhala, L. (1998). Ihmisen ainutlaatuisuus. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Rauhala, L. (2005). Ihminen kulttuurissa – kulttuuri ihmisessä. Helsinki: Yliopistopaino. 

 

Rauhala, L. (2009). Henkinen ihminen. Henkinen ihmisessä & Ihmisen ainutlaatuisuus. 

Tampere: Gaudeamus. 

 

Rinta-Panttila, K. (2007). Teoksessa M. Bardy, R. Haapalainen, T. Isotalo & P. Korhonen 

(toim.) Taide keskellä elämää (ss. 48–52). Nykytaiteen museo Kiasman julkaisuja 

106/2007. Keuruu: Otavan Kirjapaino Oy. 

 

Ruokonen, I., Rusanen, S. & Välimäki, A-L (toim.) (2009). Taidekasvatus varhaiskasva-

tuksessa. Iloa, ihmettelyä ja tekemistä. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.  

 

Rusanen, S. (2007). Taidekasvattajaksi varhaiskasvatukseen: Kuvataiteen opintojen kehit-

täminen lastentarhanopettajien koulutuksessa. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 

 

Räsänen, M. (1993). Kuvasta kokemukseksi: Kokemuksellinen oppiminen taidekuvan tar-

kastelussa. Lisensiaatintyö. Helsinki: Taideteollinen korkeakoulu. 



40 

 

 

 

Räsänen, M. (2000). Sillanrakentajat: Kokemuksellinen taiteen ymmärtäminen. Helsinki: 

Taideteollinen korkeakoulu. 

 

Räsänen, M. (toim.) (2002). MoniKko. Moniroolinen kuvataideopettaja korkeakoulussa. 

Työpaperit. Helsinki: Taideteollisen korkeakoulun julkaisusarja, F 23. 

 

Räsänen, M. (2008). Kuvakulttuurit ja integroiva taideopetus. Helsinki: Taideteollinen 

korkeakoulu. 

Sava, I. (toim.) (1998). Taikomo. Taidekasvatus monikulttuurisessa koulussa: Ajattelua 

Taikomon takana. Helsinki: Helsingin kaupungin opetusviraston julkaisusarja 

A13:1998.  

Sava, I. (2007). Katsomme – näemmekö? Luovuudesta, taiteesta ja visuaalisesta kulttuu-

rista. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Sava, I. & Bardy, M. (toim.) (2002). Taiteellinen toiminta, elämäntarinat ja syrjäytyminen: 

SYREENIn Taimi-projekti 2001–2003. Työpaperit. Helsinki: Taideteollisen korkeakou-

lun julkaisusarja, F 21. 

Sava, I. & Vesanen-Laukkanen, V. (toim.) (2004). Taiteeksi tarinoitu oma elämä. Jyväs-

kylä: PS-kustannus. 

Sederholm, H. (2000). Tämäkö taidetta? Porvoo: WS Bookwell Oy. 

Springgay, S., Irwin, R. L. & Kind, S. (2008). A/r/tographers and living inquiry. Teoksessa 

J. G. Knowles & A. L. Cole Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, 

methodologies, examples, and issues. (ss. 83–91). Los Angeles; London: SAGE. 

Tynjälä, P. (1999). Oppiminen tiedon rakentamisena. Konstruktivistisen oppimiskäsityksen 

perusteita. 1.–4. p. (2004). Tampere: Kirjayhtymä Oy. 

Varto J. (1994). Filosofinen ihmiskäsitys ja toiseus. Teoksessa J. Lehtovaara & R. Jaatinen 

(toim.). Dialogissa – matkalla mahdollisuuteen (ss. 83–113). Tampere: Tampereen yli-

opiston opettajankoulutuslaitoksen julkaisuja A21. 

Vecchi, V. (2010). Art and creativity in Reggio Emilia. Exploring the role and potential of 

ateliers in early childhood education. London: Routledge. 

Wallin, K. (1996). Reggio Emilia ja lapsen sata kieltä. Suomennos Elisse Heinimaa 

(2000). Hämeenlinna: Karisto Oy. 

 

Verkkolähteet 

 
Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014). Esiopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteet. Opetushallituksen julkaisuja. Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino 

Oy. Haettavissa http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitel-

man_perusteet_2014.pdf 

 

http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf
http://www.oph.fi/download/163781_esiopetuksen_opetussuunnitelman_perusteet_2014.pdf


41 

 

 

Hiltunen, M. & Rantala, P. (2013). Angstisen mummon potkukelkasta keskinäisen kehumi-

sen klubiin. Taidetyöskentelyä asiantuntijaorganisaatiossa. Teoksessa S. Jansson & P. 

Rantala (toim.) Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia (ss. 13–34). 

Rovaniemi: Lapin yliopisto. Haettavissa http://blogs.helsinki.fi/taika-hanke/fi-

les/2009/02/Taiteesta_toiseen.pdf 

Jansson, S., & Rantala, P. (toim.) (2013). Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien 

vaikutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopisto. Haettavissa http://blogs.helsinki.fi/taika-

hanke/files/2009/02/Taiteesta_toiseen.pdf 

 

Kallio, M. (2008). Taideperustaisen tutkimusparadigman muodostuminen. Taidekasvatuk-

sen verkkolehti Synnyt 2/2008. Haettavissa https://wiki.aalto.fi/download/at-

tachments/70792374/kallio.pdf 

 

Kallio, M. (2010). Taideperustainen tutkimusparadigma taidekasvatuksen sosiokulttuurisia 

ulottuvuuksia rakentamassa. Taidekasvatuksen verkkolehti Synnyt 4/2010. Haettavissa 

https://wiki.aalto.fi/download/attachments/70792355/4_2010kallio.pdf 

 

La Jevic, L. & Springgay, S. (2008). A/r/tography as an Ethics of Embodiment. Visual 

Journals in Preservice Education. Volume: 14 issue: 1 (ss. 67-89). doi: 

https://doi.org/10.1177/1077800407304509 

 

Lasten ja nuorten säätiö (2017). Myrsky. Viitattu 23.2.2017. Haettavissa 

http://www.nuori.fi/toiminta/myrsky/ 

 

Lastentarhanopettajaliitto (2015). Lastentarhanopettajan laaja-alainen osaaminen. Opetta-

juus-esite (PDF). Haettavissa http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/Osaaminen 

 
Opetusalan ammattijärjestö (2017). Opettajan ammatti. Varhaiskasvatus ja esiopetus. Vii-

tattu 19.2.2017. Haettavissa http://www.oaj.fi/cs/oaj/varhaiskasvatus%20ja%20esiope-

tus 

 

Pusa, T. (2015). Taiteellinen ja taideperustainen tutkimus. Luentomateriaali 26.10.2015. 

Aalto-yliopisto. Haettavissa https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/148540/mod_re-

source/content/1/Taiteellinen%20tutkimus.pdf 

 

Rantala, P. (2013). Taidelähtöinen toiminta katalysaattorina ja näkyväksi tekijänä. Teok-

sessa S. Jansson & P. Rantala (toim.) Taiteesta toiseen: Taidelähtöisten menetelmien 

vaikutuksia (ss. 74–94). Rovaniemi: Lapin yliopisto. Haettavissa http://blogs.hel-

sinki.fi/taika-hanke/files/2009/02/Taiteesta_toiseen.pdf 

 

Räsänen, M. (2007). Multiculturalism and arts-based research Themes in Finnish studies 

1995–2006. Taidekasvatuksen verkkolehti Synnyt 3/2007. Haettavissa 

https://wiki.aalto.fi/download/attachments/70792381/rasanen.pdf?version=1&modifi-

cationDate=1348580940000&api=v2 

 

Räsänen, M. (2012). Kuvataiteet ja kasvatus – tutkimuskentän ääriviivoja. Teoksessa A. 

Kallioniemi ja A. Virta (toim.). Ainedidaktiikka tutkimuskohteena ja tiedonalana (ss. 1–

https://wiki.aalto.fi/download/attachments/70792374/kallio.pdf
https://wiki.aalto.fi/download/attachments/70792374/kallio.pdf
https://wiki.aalto.fi/download/attachments/70792355/4_2010kallio.pdf
https://doi.org/10.1177/1077800407304509
http://www.lastentarha.fi/cs/ltol/Osaaminen
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/148540/mod_resource/content/1/Taiteellinen%20tutkimus.pdf
https://mycourses.aalto.fi/pluginfile.php/148540/mod_resource/content/1/Taiteellinen%20tutkimus.pdf


42 

 

 

21). Turku: Suomen Kasvatustieteellinen Seura. Haettavissa (PDF) https://www.re-

searchgate.net/publication/279183423_Kuvataiteet_ja_kasvatus_-_tutkimuskentan_aari-

viivoja 

 

Salminen, A. (2011). Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen tyyppeihin 

ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Vaasan yliopiston julkaisuja. Opetusjulkaisuja 62. 

Haettavissa http://www.uva.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf 

Seirala, V. (2012). Eläköön taidekasvatus! Kuntaliiton verkkojulkaisu (PDF). Kuntaliitto. 

Haettavissa http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2678 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto (2016). Lastenkulttuuri.fi. Viitattu 7.3.2017. Haetta-

vissa http://www.lastenkulttuuri.fi/ 

Taikalamppu (2017). Lastenkulttuurihanke Taikamatto. Viitattu 7.3.2017. Haettavissa 

http://www.taikalamppu.fi/ 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2015). Taidelähtöiset menetelmät. Lapset, nuoret ja per-

heet. Kasvun kumppanit. Viitattu 22.2.2017. Haettavissa https://www.thl.fi/fi/web/lap-

set-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/taidelahtoiset_menetelmat 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2016). Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet. 

Opetushallituksen julkaisu. Tampere: Juvenes Print - Suomen Yliopistopaino Oy. Haet-

tavissa http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perus-

teet_2016.pdf 

 

Vauvojen värikylpy (2017). Vauvojen värikylpy. Moniaistisesti ja elämyksellisesti värien 

maailmaan. Vauvojen värikylpy -verkkosivusto. Porin lastenkulttuurikeskus/Satakun-

nan lastenkulttuuriverkosto/Porin taidemuseo. Viitattu 23.2.2017. Haettavissa 

http://www.varikylpy.fi/index.php 

 

 

   

https://www.researchgate.net/publication/279183423_Kuvataiteet_ja_kasvatus_-_tutkimuskentan_aariviivoja
https://www.researchgate.net/publication/279183423_Kuvataiteet_ja_kasvatus_-_tutkimuskentan_aariviivoja
https://www.researchgate.net/publication/279183423_Kuvataiteet_ja_kasvatus_-_tutkimuskentan_aariviivoja
http://shop.kunnat.net/product_details.php?p=2678
http://www.lastenkulttuuri.fi/
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/taidelahtoiset_menetelmat
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/taidelahtoiset_menetelmat
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
http://www.oph.fi/download/179349_varhaiskasvatussuunnitelman_perusteet_2016.pdf
http://www.varikylpy.fi/index.php


43 

 

 

Sitaattilähteet 

Sivu 1. Leavy, P. (2015). Method meets art: Arts-based research practice (s. 1). 2.p. New 

York: Guilford Press. 

 

Sivu 9. Eisner, E. (2008). Art and knowledge (s. 3). Teoksessa J. G. Knowles & A. L. Col e 

Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, methodologies, examples, 

and issues (ss. 3–12). Los Angeles; London: SAGE. 

Sivu 9. Pääjoki, T. (2004). Taide kulttuurisena kohtaamispaikkana taidekasvatuksessa (s. 

22). Väitöskirja. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

 

Sivu 13. Känkänen, s. 61. Känkänen, P. (2013). Taidelähtöiset menetelmät lastensuoje-

lussa – kohti tilaa ja kokemuksia (s. 61). Tutkimus 109. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos. Tampere: Juvenes Print. Saatavissa myös verkkojulkaisuna (PDF). Haettavissa 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-

4.pdf?sequence=1 

 

Sivu 16. McNiff, S. (2008). Art-Based Research (s. 29). Teoksessa J. G. Knowles & A. L. 

Cole Handbook of the Arts in Qualitative Research: Perspectives, methodologies, exam-

ples, and issues (ss. 29–40). Los Angeles; London: SAGE.  

 

Sivu 21. Vecchi, V. (2010). Art and creativity in Reggio Emilia. Exploring the role and po-

tential of ateliers in early childhood education (s. 1). London: Routledge. 

Sivu 27. Foster, R. (2012). The Pedagogy of Recognition - Dancing Identity and Mutuality 

(s. 228). Tampere: Tampere University Press. 

 

Sivu 37. Känkänen, P. (2013). Taidelähtöiset menetelmät lastensuojelussa – kohti tilaa ja 

kokemuksia (s. 23). Tutkimus 109. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Tampere: Juvenes 

Print. Saatavissa myös verkkojulkaisuna (PDF). Haettavissa https://www.jul-

kari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?se-

quence=1 

 

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/104494/URN_ISBN_978-952-245-911-4.pdf?sequence=1

