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Taideterapia on alati yleistyvä psykoterapiamuoto, jonka sisällä käytetään luovaa prosessia 

terapian tukena. Taideterapiaan kuuluu monia erityisiä tekijöitä verrattuna perinteisiin 

verbaaliterapioihin, jonka vuoksi on tärkeää tutkia erityisesti taideterapiaprosessin sisällä 

olevia ilmiöitä. Taideterapian erityisen luonteen vuoksi on tärkeää lisätä tutkimustietoa 

taideterapian prosessista. Tutkielmani tarkoitus on kerätä tietoa ja lisätä ymmärrystä 

taideterapiassa ilmenevistä positiivisista merkittävistä ilmiöistä taideterapeutin kokemusten 

kautta. Tutkielma lisää ymmärrystä siitä, mitä hetkiä, vaikutuksia, tilanteita, ilmiöitä ja 

prosesseja taideterapeutti voi pitää merkittävänä taideterapiaprosessissa potilaan kehityksen 

näkökulmasta. Tutkimalla terapeutin käsityksiä, tulkintoja, kokemuksia ja ajatuksia terapiassa 

ilmenevistä merkittävistä ilmiöistä ja keräämällä siitä tietoa, voidaan lisätä ymmärrystämme 

siitä, kuinka terapeutit käsittävät ja ymmärtävät potilaan kokemusta terapiasta.  

Positiiviset merkittävät ilmiöt terapiassa ja ohjauksessa ovat erityisiä ohjaus- ja 

terapiaprosessista esille nousevia ohjausta ja terapiaa edistäviä hetkiä, tapahtumia tai ilmiöitä. 

Tutkielma on kuvaava, retrospektiivinen laadullinen tutkimus, jonka aihe ja aineisto liittää 

tutkielman taideterapian prosessitutkimuksen piiriin. Menetelmällisesti tutkimukseni on 

narratiivista tutkimusta ja käyttämäni analyysimenetelmä on narratiivinen analyysi. Keräsin 

aineiston haastattelemalla psykoanalyyttistä kuvataidepsykoterapeuttia ja käytin 

kerronnallisen haastattelun menetelmää aineistonkeruussa. Tämän lisäksi haastateltava oli 

kanssatutkijana aineiston koonnissa, analyysissa ja tulosten muotoilussa.  

Tutkin mitä merkittävien ilmiöiden kategorioita haastateltavan kertomuksesta nousi esille, 

mitä uusia merkittävien ilmiöiden kategorioita kertomuksesta muodostui ja mitkä tekijät 

kuvaavat merkittävien ilmiöiden kategorioita. 

Aineistosta löytyi kahdeksan kappaletta jo aiemmissa tutkimuksissa esiin tulleita merkittävien 

ilmiöiden kategorioita: 1) tietoisuus/oivallus/itseymmärrys, 2) itsereflektiokyky, 3) 

hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri, 4) potilaan taiteen teon ja ilmaisun vapaus, 5) 

luovuuden kasvu, 6) helpotus, 7) voimaantuminen, 8) tunteiden ja tunnekokemusten ilmaisu 

ja tutkiskelu. Aineistosta nousivat esiin seitsemän uutta merkittävien ilmiöiden kategoriaa: 1) 

transferenssin tutkiminen ja tulkinta, 2) kyky etäännyttää vaikeita asioita itsestä, 3) 

terapiasuhde, 4) rakenteiden luonti ja keskenjääneen kehityksen edistäminen, 5) terapeutin 

eläytymiskyky, 6) terapeutin työnohjaus ja 7) terapeutin omahoito. Tuloksissa heijastuu 

taiteen ja psykoanalyysin erityinen näkökulma. Terapeutin työnohjaus, omahoito ja 

terapiasuhde näyttävät luovan terapialle pohjan, joka tukee muiden merkittävien ilmiöiden 

esiintymistä terapiaprosessissa, ja lopulta johtavat potilaan oivalluskokemusten syntyyn ja 

itseymmärryksen kasvuun. 
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Art therapy is a form of psychotherapy, which involves creative process embodied in therapy 

sessions. It includes many special factors compared to the more traditional verbal therapies. 

Because of the special nature of art therapy, it is important to also study the phenomenons in 

art therapy process specifically. The purpose of this thesis was to collect information on the 

positive significant events from the experiences of an art therapist and thus broaden the un-

derstanding and knowledge of the subject. This study shows what type of moments, effects, 

situations, phenomenons and processes an art therapist can find to be important and signifi-

cant for the patient’s art therapy process. By studying therapist’s conceptions, interpretations, 

experiences and thoughts on significant events in the therapy process, we can understand bet-

ter how therapists see and comprise the patient’s therapy experiences.  

Positive significant events in therapy and councelling are specific events, moments and phe-

nomenons which are seen helpful for the councelling and therapy process. 

This study is a retrospective qualitative study. I use narrative methodology and narrative anal-

ysis. I collected the data by recording art therapist’s narratives about therapy process, and 

together with the interviewee as my fellow researcher, we analyzed and constructed the re-

sults from the interviewee’s narratives.  

The research questions are: 1) What significant event categories rose from the art therapist’s 

narratives?, 2) Was there any new significant events compared to the previous studies?, 3) 

What describes the significant event categories? 

The results of this thesis consists of 15 significant event categories, from which eight catego-

ries have been seen in previous studies and seven categories are new compared to the previ-

ous studies. Categories are 1) awareness/insight/self-understanding, 2) ability to self-reflect, 

3) atmosphere of trust and acceptance, 4) freedom of expression, 5) boost of creativity, 6) 

relief, 7) empowerment, 8) expression and reflection of emotions. The new categories based 

on this research are: 1) analysis and interpretation of transference, 2) the ability to distance 

difficult experiences from self, 3) therapeutic relationship, 4) building mental structures ja 

promoting to advance stagnated mental development, 5) therapist’s ability to emphatize, 6) 

therapist’s professional guidance ja 7) therapist’s own therapy. Results reflects the special 

nature of art and psychoanalysis. It seems, that therapist’s own therapy, professional guidance 

and therapeutic relationship forms the base structure of the therapy process, in which the sig-

nificant events occur. This base structure supports the occurrence of significant events, which 

eventually lead to patient´s better self-understanding and awareness. 
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1  Johdanto

Kasvatuspsykologian opinnoissani olen erityisesti kiinnostunut soveltavasta psykologiasta ja 

sen aiheista. Vapaa-ajallani olen aina nauttinut taiteesta, teatterista, tanssista ja taiteen 

tekemisestä, ja olenkin opinnoissani moneen otteeseen pohtinut ja ottanut selvää taiteen ja 

psykologian moninaisesta suhteesta. Myös kandidaatin tutkielmani käsitteli taideterapian 

aiheita, ja luonnollisesti haluan syventää tietoani aiheesta pro gradu –tutkielmassani. Tästä 

syystä motivaationi ja kiinnostukseni aiheeseen on ollut vahvana tutkielman koostamisen 

aikana. Tulevaisuudessa haluaisin myös itse taideterapeuttitutkinnon, jonka vuoksi olinkin 

erityisen motivoitunut oppimaan lisää yleisesti taideterapian prosessista ja periaatteista. 

Ymmärrän kuitenkin kokemattomuuteni tutkijuuden kentällä, ja tästä syystä olenkin 

tutkielman rakentamiseksi lukenut lukuisia esimerkkitutkimuksia ja ottanut niistä mallia 

tutkielmani tueksi. Tämän lisäksi seuraan tutkimusaskelissani kokeneen tutkijan neuvoja ja 

ohjeita. Selvennän tätä lisää metodologia luvussa. Käsittelen seuraavaksi yleisesti tutkielmani 

aihetta, sen kontekstia ja merkitystä taideterapian ja merkittävien ilmiöiden kentällä.  

Taideterapia on psykoterapian metodi, jonka sisällä käytetään tukena luovaa prosessia. 

Taideterapiassa käytetään sanallisen kommunikaation sijaan taidetta keskustelun tärkeimpänä 

välineenä. Tutkimukset ovat osoittaneet eri psykoterapiamuotojen olevan yhtä tehokkaita 

keskenään (Wampold, 2013). On myös todettu, että keskeisimmät terapeuttiset tekijät 

verbaalisissa terapioissa esiintyvät myös taideterapian sisällä (Shechtman & Perl-dekel, 

2008). Tästä huolimatta taideterapiaan kuuluu monia erityisiä tekijöitä verrattuna perinteisiin 

verbaaliterapioihin, jonka vuoksi on tärkeää tutkia myös erityisesti taideterapiaprosessin 

sisällä olevia ilmiöitä. Taide luo taideterapialle ominaisen, erityisen ulottuvuuden, taiteen 

ollessa terapiasuhteen analyyttinen kolmas perinteisen potilas-terapeutti suhteen lisäksi. 

Lisäksi verrattuna perinteisempiin verbaaliterapioihin, taideterapian oma erityinen ulottuvuus 

tukee lisänä myös luovuutta, spontaaniutta ja leikkisyyttä. Taideterapian erityisen luonteen 

vuoksi on tärkeää lisätä tutkimustietoa taideterapian prosessista. Tutkimukseni käsittelee 

positiivisia merkittäviä ilmiöitä taideterapian kontekstissa. Merkittävällä ilmiöllä tarkoitetaan 

taideterapiaprosessissa esiintyviä hetkiä, tapahtumia ja tilanteita, jotka potilas kokee olleen 

erityisen avuliaita ja tukevia tai erityisen hidastavia ja estäviä. Näiden hetkien, tilanteiden ja 

tapahtumien tutkiminen lisää ymmärrystämme siitä, miten psykoterapia toimii ja miten 

psykoterapia on osana ja vaikuttaa potilaan kehitys- ja muutosprosessiin (Timulak, 2010). 
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Tämän lisäksi taideterapiaprosessin osien tarkempi tarkastelu ja tutkimus tuottaa tietoa 

taideterapian osa-alueista, käytännöstä ja taideterapeuttien ajatuksista ja uskomuksista 

(Mcleod, 2003). Käsittelen tässä tutkimuksessa psykoanalyyttisen kuvataidepsykoterapeutin 

ajatuksia, käsityksiä ja kokemuksia taideterapiaprosessissa ilmenevistä merkittävistä ilmiöistä 

potilaan kehityksen näkökulmasta. Ajattelen, että terapeutin käsitykset siitä, mitkä ilmiöt 

terapiassa ovat potilaalle erityisen tukevia ja hyödyllisiä, vaikuttavan myös terapeutin tapaan 

toimia terapeuttina sekä ymmärtää ja käsittää terapiaprosessia. Tutkimalla terapeutin 

käsityksiä, tulkintoja, kokemuksia ja ajatuksia terapiassa ilmenevistä merkittävistä ilmiöistä ja 

keräämällä siitä tietoa, voidaan lisätä ymmärrystämme siitä, kuinka terapeutit käsittävät ja 

ymmärtävät potilaan kokemusta terapiasta. Lisäämällä tietoa terapeuttien tavasta ymmärtää 

potilaan kokemuksia terapiasta päästään pohtimaan, kuinka terapeuttien ymmärrystä potilaan 

terapiakokemuksesta voitaisiin parantaa (Stelmaczonek, 1988). Myös kontekstin on todettu 

vaikuttavan siihen, mitkä hetket, tilanteet ja ilmiöt potilas kokee merkittäväksi terapiassa 

(Rankanen, 2014), tästä syystä on tärkeää tutkia merkittäviä ilmiöitä myös erityisesti 

taideterapian kontekstissa. Tutkimukseni lisää ymmärrystä siitä, mitä hetkiä, vaikutuksia, 

tilanteita, ilmiöitä ja prosesseja taideterapeutti voi pitää merkittävänä taideterapiaprosessin 

sisällä. Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on siis kerätä tietoa ja lisätä ymmärrystä 

taideterapiassa ilmenevistä merkittävistä ilmiöistä taideterapeutin kokemusten näkökulmasta.  

Pohdin seuraavaksi tutkimukseni paikkaa taideterapian ja merkittävien ilmiöiden 

tutkimuskentällä. Liittäessäni oman tutkimukseni taideterapian ja merkittävien ilmiöiden 

tutkimuksen kenttään, hahmotin sitä Rankasen (2017) taideterapiatutkimus jaottelun ja 

Timulakin (2010) merkittävien ilmiöiden tutkimuskoosteen kautta. Rankanen (2017) on 

koostanut taideterapiaa käsitteleviä tutkimuksia ja todennut, että tällä hetkellä 

taideterapeuttista tutkimusta tehdään koskien taideterapian tehokkuutta, terapiamuotojen 

yhteisiä tekijöitä, potilaan ja terapeutin kokemuksia, taidepohjaista tutkimusta ja 

terapiakäytäntöön pohjautuvaa kvalitatiivista ja kvantitatiivista prosessitutkimusta. Lukiessani 

taideterapiaa koskevia tutkimuksia huomasin erityisesti, että osa taideterapiatutkimuksesta 

rakentaa tutkimusaiheensa tarkasti tiettyjen, spesifien diagnoosien ympärille, kuten 

esimerkiksi taideterapiatutkimukset persoonallisuushäiriöiden ja masennuksen kontekstissa 

(Morgan, Knight, Bag-wash, & Thompson, 2012; Woods & Springham, 2011), kun taas osa 

taideterapiatutkimuksista keskittyy identifioimaan laajempia, yleisempiä prosesseja ja 

vaikutuksia taideterapian kontekstissa (Van Lith, 2015). Merkittävien ilmiöiden 
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tutkimuskenttää hahmottaessa luin Timulakin (2010) kirjallisuuskatsausta, jossa todettiin 

merkittävien ilmiöiden tutkimuksen keskittyvän seuraaviin näkökulmiin:   

1. Merkittävien tapahtumien tyypit ja niiden esiintyminen yksilö- ja ryhmäterapiassa.  

2. Erilaisten terapiamuotojen merkittävät hetket. 

3. Terapeutin ja asiakkaan terapiasessiosta tunnistamien merkittävien hetkien saman-

kaltaisuus ja eroavaisuus.  

4. Merkittävien tapahtumien sisältämien terapeuttisten prosessien arviointi.  

Pohtiessani tutkimukseni paikkaa taideterapian ja merkittävien ilmiöiden tutkimuskentällä, 

ajattelen tutkimukseni aiheen, merkittävät ilmiöt, sitovan sen osaksi laadullisen 

prosessitutkimuksen teemaa. Tämän lisäksi vertaillessani aineistosta mahdollisesti ilmeneviä 

merkittäviä ilmiöitä jo aiempiin tutkimustuloksiin, tutkimukseni sivuaa myös terapioiden 

yhteisten tekijöiden tarkastelua. Merkittävien ilmiöiden tutkimuksessa tutkimukseni asettuu 

teemaan yksi, merkittävien ilmiöiden tyypit, ja tavoitteenani on luoda kategorioita ja 

kuvauksia aineistosta nousevista merkittävistä ilmiöistä. Tutkimukseni tavoittelee myös 

yleisempään, laajempaan kontekstiin eikä rakennu vain tiettyjen diagnoosien ympärille tai 

keskity vain tiettyjen merkittävien ilmiöiden yksityiskohtaisempaan analyysiin. Tyypillistä 

merkittävien ilmiöiden tutkimussuunnalle on, että potilas itse identifioi ohjauksessa 

tapahtuneet merkittävät ilmiöt (Timulak, 2010). Tutkimusta tehtäessä ja taustatutkimusta 

koostaessa löysinkin varsin vähän merkittävien ilmiöiden tutkimuksia, jotka olisivat 

käsitelleet aihetta terapeutin näkökulmasta. Aiempiin tutkimuksiin verrattuna aion siis 

laajentaa tietoa merkittävistä ilmiöistä terapeutin näkökulmasta ja pyrin ottamaan selvää, mitä 

asioita, tekijöitä, tilanteita, hetkiä ja ilmiöitä taideterapiaprosessissa taideterapeutti kokee 

olleen erityisen hedelmällisiä potilaan kehityksen näkökulmasta. Aikaresurssien vuoksi 

rajasin tutkimukseni käsittelemään vain positiivisia, potilaan edistykselle merkittäviä hetkiä, 

hidastavien ja estävien hetkien sijasta.  

Tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

1. Mitä merkittävien ilmiöiden kategorioita kertomuksesta löytyi? 

2. Löytyikö kertomuksesta uusia merkittäviä ilmiöitä? 

3. Mikä kuvaa merkittävien ilmiöiden kategorioita? 

Menetelmällisesti tutkimukseni sijoittuu narratiiviseen tutkimuskenttään. Merkittävien 

ilmiöiden tutkimus on keskittynyt käyttämään erityisesti tätä tutkimussuuntaa varten luotuja 
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tutkimusmetodeita, jotka esittelen tarkemmin merkittävien ilmiöiden luvussa. Tutkimukseni 

lähestyy aihetta metodologisesti hieman eri näkökulmasta ja käytän hyväkseni narratiivisen 

tutkimuksen välineitä tutkimustyössäni. Narratiivinen tutkimussuunta osoittautui 

hedelmälliseksi tutkimuskysymysten ja tutkimustehtävän kannalta, ja auttoi tekemään 

näkyväksi terapiaprosessin sisälle sijoittuvia muutosprosesseja.  

Tutkielmani alkaa taideterapian määrittelyllä. Taideterapia -luvussa käsittelen taideterapian 

määritelmiä useista näkökulmista ja selvennän taideterapian ja taidepsykoterapian jaottelua. 

Käyn läpi taideterapiaa käsitteleviä tutkimuksia ja esittelen taideterapian käyttökohteita, 

vaikutuksia ja menetelmiä. Koska haastateltavani oli psykoanalyyttinen 

kuvataidepsykoterapeutti, selvennän tässä luvussa myös psykoanalyyttisen taideterapian 

teoreettista pohjaa ja peruskäsitteitä, mikä helpottaa myös aineistossa esiin tulleiden termien 

ymmärrystä tulosluvussa. Käsittelen myös tarkemmin luvussa esitettyjen tutkimusten valossa 

oman tutkimukseni aihetta ja sen paikkaa taideterapian tutkimuskentällä. Merkittävät ilmiöt –

luvussa määrittelen termin ja käsittelen aiheen keskeisimmät tutkimukset oman aiheeni 

kannalta. Esittelen merkittävien ilmiöiden tutkimuskentän yleisimmät tutkimusmetodit ja 

keskeisimmät tutkimustulokset. Tutkimusaiheeni vuoksi pyrin esittelemään merkittävistä 

ilmiöistä myös retrospektiivisiä tutkimuksia, terapeutin näkökulmasta tehtyjä tutkimuksia ja 

taideterapiaa käsitteleviä tutkimuksia. Metodologia –luvussa syvennyn tutkimukseni 

metodologiseen taustaan ja metodologisiin valintoihin tarkemmin. Esittelen narratiivisen 

tutkimuksen perusteet ja käyn läpi tutkimukseni tarkoituksen, tehtävän ja 

tutkimuskysymykset. Käyn myös läpi valitsemani aineistokeruumenetelmän, aineiston ja 

pohdin tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta. Aineistosta ilmenneet merkittävät ilmiöt –

luvussa vastaan tutkimukseni tutkimuskysymyksiin käymällä järjestelmällisesti läpi 

aineistosta löytyneiden merkittävien ilmiöiden kategoriat ja niiden kuvaukset. Pohdinta –

luvussa otan tutkimukseni tulokset yksityiskohtaisempaan tarkasteluun ja pohdin niitä 

suhteessa aiempiin tutkimustuloksiin. Tämän lisäksi käsittelen tutkimukseni onnistuneita 

hetkiä, ongelmakohtia ja pohdin jatkotutkimusmahdollisuuksia. 
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2 TAIDETERAPIA 

Koska haastattelen Suomessa työskentelevää kuvataidepsykoterapeuttia ja käsittelen Suo-

messa ja ulkomailla tehtyjä taideterapiatutkimuksia, käyn tässä luvussa läpi taideterapian 

kuvaukset Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n, ja The American Art Therapy Association ja 

The British Association of Art Therapists yhdistysten näkökulmasta, jotta saataisiin selville 

konteksti, jonka sisällä taideterapiaa käsitellään. Esittelen taideterapian käyttökohteet, 

suuntaukset ja metodit. Käsitellessäni taideterapiatutkimusartikkeleita huomasin, että käsite 

taideterapia oli artikkeleissa usein hyvin heikosti ja seikkaperäisesti määritelty, ja useat 

tutkimukset käyttivät määrittelyissään kirjalähteitä. Tämän lisäksi useat terapiateoriaan 

liittyvät käsitteet oli käsitelty artikkeleissa lyhyinä mainintoina, ja täten termien määrittely 

pelkkien artikkeleiden perusteella oli mahdotonta. Myös työni tukena käyttämässäni, Mimmu 

Rankasen väitöskirjassa (2017) “The Visible Spectrum - Participants’ Experiences Of The 

Process And Impacts Of Art Therapy” käytettiin useita oppikirjoja käsitteen määrittelyn 

apuna, joten olen ottanut näistä mallia ja joutunut käyttämään myös muutamaa oppikirjaa 

kirjoittamisen apuna. Pääasiassa käytin Malchiodin (2003) teosta ”Taideterapian käsikirja” ja 

Leijala-Marttilan ja Huttulan (2011) teosta ”Taidepsykoterapia psykoanalyyttinen 

näkökulma” tutkimusartikkelijulkaisujen tukena. Olen kuitenkin pyrkinyt keskittymään vain 

tutkimusartikkelijulkaisuihin.  

2.1 Taideterapian määrittelyä 

The American Art Therapy Association (AATA) ja The British Association of Art Therapists 

(BAAT) painottavat, että taideterapeutti tarvitsee tietämystä taiteesta ja luovasta prosessista ja 

psykologiasta, ohjauksesta ja psykoterapeuttisista teorioista (What is art therapy, 2017; What 

is art therapy?, 2017). Taideterapian tavoitteet rakennetaan aina asiakkaan tarpeiden, 

vahvuuksien ja kykyjen mukaisesti ja taideterapia voi saada erilaisia tavoitteita riippuen 

asiakkaan mahdollisista emotionaalisista, sosiaalisista, kehityksellisistä, käytöksellisistä, 

somaattisista ja psykiatrisista ongelmista (Rankanen, 2017).  

Vaikkakin taideterapian ja taidepsykoterapian välille ei tehdä eroa ulkomailla, Suomessa 

käsitteet ovat erillisiä ja niille on omat koulutuksensa. Suomen Kuvataidepsykoterapia ry:n 

sivuilla selitetään hieman taideterapian ja taidepsykoterapian eroa. Suomessa taideterapia ja 

taidepsykoterapia ovat molemmat psykoterapiamuotoja. Ne ovat samankaltaisia, mutta 
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taidepsykoterapia on pidempi, tiiviimpi ja itsenäisempi hoitomuoto, joka mahdollistaa 

potilaan syvemmän ja tiiviimmän itsetutkiskelun ja jonka harjoittaja on käynyt 

psykoterapiakoulutuksen ja taidepsykoterapiakoulutuksen. Tähän verrattaessa taideterapiaa 

voi harjoittaa menetelmään koulutuksen saanut, sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilainen 

(Taideterapia, 2017). Suomessa taideterapia on tukea-antava hoitomuoto ja yleensä osa muuta 

hoitoa sairaaloissa tai muunlaisissa laitoksissa. Kuitenkin taideterapiakin on 

psykoterapeuttinen hoitomuoto, jonka käyttötarkoitus on taidepsykoterapiaa laajempi ja sitä 

voidaan käyttää muun muassa edesauttamaan potilaan luovuutta, tukemaan työnohjausta ja 

ehkäisemään mielenterveydellisiä ja sosiaalisia ongelmia (Leijala-Marttila & Huttula, 2011). 

Taidepsykoterapiassa taas pyritään ymmärtämään ja työstämään potilaan mielensisäisiä 

ongelmia ja traumaattisia tunnekokemuksia (Leijala-Marttila & Huttula, 2011). Tärkeintä on 

siis ymmärtää, että taidepsykoterapeuteilla on intensiivisempi koulutus, joka antaa valmiudet 

työskennellä nimikesuojan alla taidepsykoterapeuttina itsenäisenä ammatinharjoittajana 

kuntouttavassa terapiatyössä, kun taas taideterapeutit yleensä tarjoavat toimintaa potilaan 

muun hoidon tukena. Huomasin myös, että yleensä taideterapiassa käytetään termiä asiakas, 

kun taas taidepsykoterapiassa puhutaan potilaista. Käydessäni läpi merkityksellisten ilmiöiden 

tutkimuksia huomasin, että taideterapiassa nousi esille samankaltaisia merkityksellisiä 

ilmiöitä, kuin psykoterapiassa ja merkittäviä ilmiöitä oli tutkittu myös yleisesti sekä 

ohjauksen että terapian kontekstissa ja tulokset olivat samankaltaisia tutkimuksien välillä. 

Täten ajattelin, että työni kannalta tämä kaksinjaottelu ei ole mielekäs, enkä siten ole rajannut 

tutkimukseni ulkopuolelle taideterapian tai psykoterapian tutkimuksia, vaan olen sisällyttänyt 

tutkimukseeni molemmat näkökulmat. Tämän lisäksi käytän paljon kansainvälisiä lähteitä, 

joissa kyseistä jaottelua ei ole termien kannalta tehty, ja niiden jaottelu olisi ollut mahdotonta. 

Siispä en käytä jatkossa erottelua taideterapian ja taidepsykoterapian tutkimusten välillä, vaan 

käytän käsitettä taideterapia kuvaamaan kaikkea taidepsykoterapeuttista toimintaa. Olen 

kuitenkin määritellyt tarkemmin psykoanalyyttisen taidepsykoterapian, sillä 

haastatteluaineistoni koostui psykoanalyyttisen kuvataidepsykoterapeutin kertomuksesta, ja 

ajattelen kontekstin ymmärtämiseksi tarkemman määrittelyn olevan tarpeen. 

Taideterapia on psykoterapian metodi, jossa käytetään apuna luovaa prosessia ja keskustelun 

tärkeimpänä välineenä käytetään taidetta sanallisen kommunikaation sijaan. Suomen 

Kuvataidepsykoterapia ry:n sivuilla kuvataan, että taideterapiassa potilaan ajatukset ja 

mielikuvat saavat visuaalisen ja konkreettisen muodon kuvataiteen menetelmällä. 

Taideterapiassa tutkitaan sekä itse kuvallisen itseilmaisun prosessia että kuvallista tuotosta ja 
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niihin liittyviä tunteita, muistoja ja ajatuksia (Taideterapia, 2017). Taideterapia ei kuitenkaan 

edellytä potilaalta kuvataiteellista erityisosaamista. Tärkeintä taideterapiassa on asiakkaan 

oma halu ja kiinnostus käyttää kuvailmaisua kuntoutuksensa apuna. Taideterapiaa voidaan 

toteuttaa kaikkien psykoterapiasuuntausten mukaisesti ja se voi olla yksilö-, ryhmä- tai 

perheterapiaa. 

Useiden tutkimustulosten johdosta voidaan todeta, että erilaiset psykoterapiamuodot ovat yhtä 

tehokkaita keskenään, joten taideterapiakin toimii vähintään yhtä hyvin kuin muut 

psykoterapiamuodot (Wampold, 2013). Suurimmat terapeuttiset tekijät verbaalisissa 

terapioissa esiintyvät myös taideterapiassa (Shechtman & Perl-dekel, 2008). Taideterapia 

sisältää kuitenkin omia erityisiä parantavia tekijöitä, koska taide luo oman erityisen 

ulottuvuuden terapiaan. Taideterapia tukee esimerkiksi perinteisten terapioiden funktioiden 

lisäksi myös luovuutta, spontaaniutta ja leikkisyyttä. Taideterapia on todettu hyödylliseksi 

myös henkilöille, jotka kokevat kielellisen ilmaisun vaikeaksi (Wood, Low, Molassiotis & 

Tookman, 2013). Taide, potilaan ja terapeutin kanssa, luo taideterapiaan triangulaatiosuhteen. 

Triangulaatiosuhde taiteen kanssa voi helpottaa potilaita, joilla on vaikeuksia luoda 

ihmissuhteita. Taide toimii kolmantena objektina, mediaattorina, terapeutin ja potilaan välillä, 

mikä helpottaa suhteen muodostamista (Morgan, Knight, Bagwash & Thompson, 2012). 

Taideterapeutti tarjoaa potilaalle uusia visuaalisia ja sensorisia kokemuksia ja on potilaan 

tukena taiteentekoprosessissa. Kommunikaatio terapeutin ja potilaan välillä kulkee 

keskustelun lisäksi kuvien ja taiteen kautta. Potilaat toivovat taideterapialta emotionaalista 

tukea, hyvää terapiasuhdetta ja terapeutin ohjausta (Uttley, Scope, Stevenson, Rawdin, 

Taylor, Sutton, et al. 2015).  

2.2 Taideterapian käyttökohteet ja vaikutukset 

Halusin käsitellä taideterapiaa myös sen tutkittujen vaikutusten osalta, sillä merkittävien 

ilmiöiden tutkimuksessa merkittävät ilmiöt olivat usein jäsennelty niiden terapeuttisen 

vaikutuksen perusteella. Valitsemani tutkimukset koostuivat vertaisarvioiduista 

kirjallisuuskatsauksista ja tutkimuksista, jotka käsittelivät taideterapian vaikutuksia potilaiden 

ja terapeuttien kokemusten ja erilaisten mittareiden näkökulmasta. Käyttämäni 

kirjallisuuskatsaukset käsittelivät kaikki taideterapian vaikutuksia koskevat tutkimukset ennen 

vuotta 2010 ja tämän lisäksi etsin uudempia tutkimuksia taideterapian vaikutuksista ja 

potilaiden ja terapeuttien kokemuksista hakusanoilla art therapy (and), outcome, efficacy, 
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effectiveness, effects ja experiences. Tutkimuksista selkeästi suurin osa oli grounded theory, 

narratiivisia, kvantitatiivisia ja tapaustutkimuksia. Etsin tutkimusartikkeleita Psycinfo, Ebsco- 

ja ProQuest Databases tietokannoista. 

Taideterapiaa voidaan käyttää kaikenlaisten mielenterveyden ongelmien ja kriisien hoitoon ja 

kuntoutukseen. Taideterapian avulla voidaan käsitellä ja hoitaa myös neuropsykologisia 

ongelmia. Taideterapialla on saatu tutkitusti hyvä tuloksia psykoottisten- ja 

persoonallisuushäiriöiden, autismin kirjon oireyhtymien, skitsofrenian, post-traumaattisen 

stressihäiriön, masennuksen, addiktioiden, erilaisten traumojen, kehityshäiriöiden, kroonisen 

kivun ja stressin hoidossa (Hanevik, Hestad, Lie, Teglbjaerg & Danboldt, 2013; Morgan, 

Knight, Bagwash & Thompson, 2012; Schweizer, Knorth & Spreen 2014; Van Lith, 2015; 

Reynolds, Nabors & Quinlan, 2000; Angheluta & Lee, 2011; Huet, 2015). Taideterapialla on 

tutkitusti myös kyetty helpottamaan ja tukemaan surun käsittelyä (Reynolds, Nabors & 

Quinlan, 2000). Tämän lisäksi taideterapiaa voidaan käyttää oppimisvaikeuksia omaavien 

henkilöiden parissa ja eri kouluasteilla oppilaiden tukivälineenä (Reynolds, Nabors & 

Quinlan, 2000). Taideterapialla on saatu hyviä tuloksia myös ikäihmisten ja ikääntymisen, 

vankien ja sotaveteraanien tukemisessa (Maujean, Pepping & Kendall, 2014). Työnohjauksen, 

työyhteisön kehittämisen ja työkyvyn ylläpitämisen piirissä on myös todettu taideterapia 

tehokkaaksi apuvälineeksi. Taideterapian toimivuutta erilaisten somaattisten sairauksien 

kanssa eläville on myös tutkittu. Taideterapialla on tarjottu tukea erilaisten somaattisten 

sairauksien kanssa kamppaileville ja taideterapia onkin tutkitusti tarjonnut apua syövän, 

dementian, HIV/AIDSin, alzheimerin, kroonisten tautien ja aivohalvauksen kanssa eläville 

(Wood, Low, Molassiotis & Tookman, 2013; Tucknott-Cohen & Ehresman, 2016; Feld-man, 

Betts & Blausey, 2014; Cowl & Gaugler, 2014; Slayton, Archer & Kaplan, 2010). 

Taideterapiassa voidaan tukea asiakasta selviytymään erilaisten sairaudesta johtuvien 

vaikeuksien kanssa. Tällaisia vaikeuksia ovat muun muassa sairauden vaikutus sosiaalisiin 

suhteisiin, arkielämään, työhön ja mielentilaan, masennus, kehonkuvan ongelmat ja 

henkilökohtaiset kriisit (Wood, Low, Molassiotis & Tookman, 2013). 

Taideterapian avulla on tutkimusten mukaan kehitetty potilaan itseymmärrystä, vähennetty ja 

helpotettu oireita ja psykoottisista oireista kärsivät asiakkaat rakensivat taideterapian avulla 

eroa psykoottisten ja todellisten tapahtumien välille (Hanevik, Hestad, Lie, Teglbja-erg & 

Danboldt, 2013). Taideterapia tarjoaa tutkitusti potilaalle tunnetta henkilökohtaisista 

saavutuksista, voimaannuttavia ja miellyttäviä kokemuksia, vapaata tilaa ilmaista tunteita, 

rentoutumista, tukea, rohkaisua ja taideterapia kasvattaa potilaan itsetuntoa (Uttley, Scope, 
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Stevenson, Rawdin, Taylor, Sutton, et al. 2015). Taideterapian avulla voidaan tukea potilaan 

toiminnallisuutta ja kokonaisvaltaista hyvinvointia ja sen avulla voidaan tarjota potilaalle 

terapeuttisia sensorisia kokemuksia (Wood, Low, Molassiotis & Tookman, 2013). 

Taideterapian avulla voidaan myös kehittää sosiaalisia taitoja, tukea oppimista ja 

keskittymiskykyä ja purkaa toistuvia ja rajoittuneita käyttäytymismalleja (Schweizer, Knorth 

& Spreen, 2014). Tämän lisäksi taideterapia kehittää symbolista ajattelua ja luovuutta (Van 

Lith, 2015). Taideterapiassa potilaat saavat apua tunteidensa kokemiseen, tunnistamiseen ja 

käsittelyyn (Haeyen, Hooren & Hutschemaekers, 2015).  

2.3 Taideterapian suuntaukset  

Taideterapia alkoi muodostua 1900 -luvun alussa. Vuonna 1922 saksalainen psykiatri, Hans 

Prinzhorn, julkaisi teoksen ”The Artistry of the Mentally III”, joka kuvaili 

mielenterveyslaitoksissa olleiden potilaiden piirroksia (Vick, 2010). Tämä herätti alan 

asiantuntijoissa kiinnostusta tutkia taidetta henkilökohtaisen kasvun ja itsetutkiskelun 

välineenä. Taidetta alettiin tutkia terapian, psykologian ja psykiatrian näkökulmasta ja 

taideterapia on vakiinnuttanut paikkansa terapiamuotona. Taideterapia on vuosien saatossa 

jakautunut erilaisiin suuntauksiin. Malchiodi (2003) on jakanut vallitsevat 

taideterapiasuuntaukset seuraavasti: psykoanalyyttinen ja analyyttinen taideterapia, oppimis- 

ja kehityksellinen suuntaus, joka rakentuu kognitiivis-behavioraalisesta, kognitiivisesta, 

kehityksellisestä ja behavioraalisesta taideterapiasta, humanistinen suuntaus koostuu 

eksistentiaalisesta,- asiakaskeskeisestä,- hahmopsykologisesta- ja transpersonaalisesta 

taideterapiasta, ratkaisukeskeinen- ja narratiivinen taideterapia ja ekspressiivinen taideterapia. 

Käyn tässä luvussa tarkemmin läpi vain psykoanalyyttisen suuntauksen, sillä aineistoni 

koostuu psykoanalyyttisen taidepsykoterapian ajatuksista ja ajattelen psykoanalyyttisen 

taideterapian peruskäsitteistön selkeyttämisen olevan tärkeää aineistoluvun ja tulosluvun 

ymmärrettävyyden näkökulmasta. Yritän pitää työni tiiviinä, ja välttää sellaisen tiedon 

kokoamista jolla ei ole merkitystä tutkimukseni kannalta.  

Taideterapian muodoissa on yhtenäinen ajatus, että taideterapiassa taide ja terapia kietoutuvat 

yhteen ja ovat tasavertaisessa, molemminpuolisessa vuorovaikutuksessa keskenään 

(Rankanen, 2017). Taideterapian muodoissa ollaan myös yhtä mieltä taiteen omasta 

erityisestä parantamisen kyvystä ja potilaan luomaa taidetta käsitellään kunnioituksella. 

Keskiössä eri taideterapiamuodoissa on myös terapeutin ja potilaan suhde (Rankanen, 2017). 



 

17 

 

Taiteen tekeminen jo itsessään voi olla terapeuttista toimintaa ilman, että sitä liitetään 

psykoterapiaan tai terapeuttiseen vuorovaikutukseen (Rankanen, 2014).  

2.3.1 Psykoanalyyttinen taidepsykoterapia 

Sigmund Freudin ja Carl Jungin teoriat ovat vaikuttaneet psykoanalyyttisten ja analyyttisten 

taideterapiamuotojen lisäksi myös useiden muiden taideterapiamenetelmien käsitteelliseen 

viitekehykseen (Malchiodi, 2003). Malchiodi (2003) kuvaakin teoksessaan Freudin ja Jungin 

vai-kutusta taideterapian kehitykseen perinpohjaisena ja kertoo, kuinka kaikki taideterapian 

lähestymistavat pohjautuvat ja ottavat jossain määrin vaikutteita Freudin ja Jungin ajatuksista. 

Psykodynaamisissa suuntauksissa vallitsevat Freudin ja hänen seuraajiensa teoriat mielen 

tiedostamattomasta puolesta. Psykoanalyyttisessa taideterapiassa vaikuttavat teoriat 

transferenssistä, mielen tiedostamattomasta, vapaasta assosiaatiosta ja objektisuhteista.  

Transferenssi kuuluu psykodynaamisen taideterapian peruskäsitteistöön. Transferenssilla 

tarkoitetaan tunteensiirtoa, jossa potilas projisoi tiedostamattaan tunteita terapeuttiin 

(Malchiodi, 2003). Tätä pidetään terapian kulmakivenä, ja terapian onnistuminen riippuu 

projisoitujen tunteiden analyysistä. Potilas voi esimerkiksi tiedostamattaan projisoida kipeitä 

tunteita menneistä varhaisista vuorovaikutussuhteista terapeuttiin, jolloin terapeutti edustaa 

potilaalle jotain osaa varhaisesta vuorovaikutuskokemuksesta, kuten esimerkiksi potilaan 

emotionaalisesti poissaollutta äitiä tai isää. Taideterapian näkökulmasta transferenssi tapahtuu 

sekä keskustelun että taiteen kautta ja potilas luo emotionaalisen siteen terapeutin lisäksi 

myös luomaansa taiteeseen. Naumburg (1966), näki, että potilaan emotionaalinen side 

terapeutin kanssa korvautui ajan kanssa taiteeseen luodulla siteellä, täten kasvattaen potilaan 

autonomiaa. Transferenssi on kiistelty aihe taideterapian piirissä, mutta suurin osa 

terapeuteista ajattelee taiteen esittävän ja projektoivan luonteen takia jonkin asteisen 

transferenssin olevan aina läsnä taideterapiassa (Malchiodi, 2003). Taideterapia on jakautunut 

kahteen koulukuntaan, jossa toisessa ajatellaan transferenssin olevan keskeinen hoidollinen 

elementti, kun taas toisen koulukunnan mukaan itse luomisprosessi (art as therapy) on 

keskeinen hoidollinen elementti (Alanko, 2011).  

Leijala-Marttilan ja Huttulan (2011) mukaan transferenssitunteiden tunnistaminen suhteessa 

kuvaan ja terapeuttiin on psykoanalyyttisen taideterapian keskiössä ja transferenssitunteita ja 

taidepsykoterapeutissa heränneitä vastatransferenssitunteita käytetään hyödyksi 

terapiaprosessin edistämiseksi ja potilaan mielensisäisen työstämiseksi.   
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Psykoanalyyttisissä näkökulmissa ajatellaan taiteen spontaanin ilmaisun olevan keino saada 

kuvaa potilaan tiedostamattomasta (Rubin, 2016). Spontaanilla ilmaisulla tarkoitetaan 

ohjaamatonta, vapaata taiteentekoa. Spontaani-ilmaisu on yhteydessä ajatukseen vapaasta 

assosiaatiosta. Taideterapiassa taideilmaisua ymmärretään eräänlaisena symbolisena 

kommunikaation keinona.  

Psykoanalyyttisessä suuntauksissa Jungin luoman unien tulkintamenetelmän ajatuksia 

voidaan ottaa mukaan myös taideterapiaan, jonka mukaan kuvan tulkinnassa pitää ottaa 

huomioon kuvan sisällön lisäksi se, mitä kuva voi symbolisoida (Malchiodi, 2003). 

Objektisuhdeteoria kuuluu moderniin psykoanalyyttiseen teoriaan. Objektisuhdeteorian sisällä 

pohditaan, kuinka henkilön psyyke on kehittynyt suhteessa lapsuuden ympäristössä olleisiin 

vuorovaikutussuhteisiin. Objektisuhdeteorian mukaisesti henkilön nykyiseen suhtautumiseen 

ja suhteisiin muihin ihmisiin vaikuttavat lapsuudessa olleet vuorovaikutus- ja perhesuhteet. 

Siihen kuuluu myös ajatus, että ihmisillä on sisäinen taipumus muodostaa ja ylläpitää suhteita, 

ja nämä muihin ihmisiin muodostetut suhteet muokkaavat henkilön persoonallisuutta. 

Objektisuhteet ovat siis henkilön tiedostamattomaan objektoituneita lapsuuden ihmissuhteita, 

jotka muokkaavat henkilön nykyistä suhtautumista ja vuorovaikutusta muihin ihmisiin. 

Objektisuhde-teoriaa käytetään yleisimmin eroahdistuksen hoidossa, kuin myös intiimiyteen 

ja yksilöllistymiseen liittyvien ongelmien kanssa (Malchiodi, 2003). Taideterapian 

näkökulmasta objektisuhdeteorian mukaisesti voidaan ajatella, että taide itsessään voi sisältää, 

järjestää ja projisoida potilaan sisäisiä objektisuhteita (Robbins, 2016). Taideilmaisu voi myös 

reflektoida kehitysvaiheiden pysähtymistä.  

Taidepsykoterapeutin tulee olla sensitiivinen potilaan kielelliselle ja ei-kielelliselle 

kommunikaatiolle. Terapiasession aikana potilaan rakentama kuva asetellaan usein 

telineeseen tai seinälle katselun kohteeksi, jolloin kuvaan saadaan esteettistä ja psykologista 

etäisyyttä (Leijala-Marttila, 2011). Taideterapiassa kuva on terapiasuhteen analyyttinen 

kolmas, potilaan mielensisäisen konkreettinen representaatio. Taide siis muuttaa 

terapiasuhteesta triangulaatiosuhteen (Morgan, Knight, Bagwash & Thompson, 2012). 

Potilaan mielensisäistä käsitellään kuvan ja terapeutin kanssa yhdessä ja vaikkakin 

taideilmaisu on tärkeä osa taideterapiaa, psykoanalyyttisessä suuntauksessa tärkeintä on se 

psyykkinen työ, joka tapahtuu taideilmaisun jälkeen yhdessä kuvan ja terapeutin kanssa 

(Leijala-Marttila, 2011). Tällä psyykkisellä työllä tarkoitan kuvan ja potilaan erilaisten 

tunteiden, kokemusten, muistojen, ajatusten ja transferenssin tulkintaa ja tutkimista.  
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2.4 Taidemuodot ja materiaalit ja näiden psykologinen ulottuvuus 

Taideterapia sinällään on sateenvarjotermi, joka pitää sisällään useita ilmaisuterapeuttisia 

suuntauksia ja muotoja. Taideterapian määrittelyssä voidaankin tarkentaa, mitä taiteenmuotoa 

käytetään hyväksi taideterapiaistunnoissa. Taideterapia voidaan jakaa kategorioihin 

teoriasuuntausten lisäksi myös niissä käytetyn taiteenlajin perusteella. Taideterapeuttisissa 

teoriasuuntauksissa voidaan siis hyödyntää kaikkia taiteenmuotoja. Kategoriat jakautuvat 

useasti myös pienempiin alakategorioihin. Suurimmat taideterapian taiteenlajikategoriat ovat 

keho- ja liiketerapia, musiikkiterapia, leikkiterapia, luovan taiteen terapia ja ekspressiivinen 

(monimenetelmä) terapia. 

Luovan taiteen terapiassa (creative-arts therapy) käytetään hyväksi draamaa, roolileikkejä, 

kuvataidetta, kirjallisuutta ja muovailua taideterapeuttisessa työssä (Frisch, Franko & Herzog, 

2006). Kuvataideterapiassa potilas käyttää erilaisia taidemedioita, kuvia ja luovaa prosessia 

emotionaalisten konfliktien selvittämisen, sosiaalisten taitojen kehittämisen, käytöksen 

hallitsemisen, itsetietoisuuden lisäämisen, ongelmien ratkaisun ja ahdistuneisuuden 

vähentämisen apuna (Malchiodi, 2005). Draamaterapiassa käytetään draaman ja teatterin 

prosesseja terapian tavoitteiden saavuttamiseksi. Roolileikki ja näytteleminen tukee potilaan 

henkilökohtaista kasvua ja emotionaalista ja fyysistä integraatiota, auttaa potilaita 

kehittämään kommunikaatiota ja voi helpottaa potilaan oireita (Frisch, Franko & Herzog, 

2006). Runoterapiassa käytetään hyväksi erilaisia kirjallisuuden muotoja henkilökohtaisen 

kasvun ja paranemisen tukena (Mal-chiodi, 2005). 

Musiikkiterapiassa tavoitteena on saada aikaan positiivisia muutoksia asiakkaan psyykkisessä, 

fyysisessä, kognitiivisessa tai sosiaalisessa toiminnassa musiikin avulla (Malchiodi, 2005). 

Musiikkia voidaan käyttää esimerkiksi taustamusiikkina rentoutumisen, meditaation ja 

mielikuvaharjoitusten tukena. Musiikkia voidaan myös käyttää keskustelun tukena ja potilaan 

itsetutkiskelun välineenä, esimerkiksi musiikin kuuntelun ja sanoitusten pohtimisen kautta 

voidaan löytää samaistumisen ja eroavaisuuden kohtia verrattuna potilaan ajatuksiin, elämään, 

tunteisiin ja asenteisiin, mikä voi johtaa uusiin oivalluksiin ja syvempään itsetietoisuuteen 

(Frisch, Franko & Herzog, 2006). Musiikkiterapiaa voidaan myös sekoittaa esimerkiksi 

runoterapiaan kirjoittamalla rap sanoituksia tai tanssi- ja liiketerapiaan tanssin ja musiikin 

kuuntelun muodossa. 

Tanssi- ja liiketerapiassa ajatellaan, että keho ja mieli ovat tiedostamattomasti ja tiedostetusti 

yhteydessä. Tanssi- ja liiketerapiassa pyritään saada aikaan muutosta potilaan psyykkeeseen, 
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käytökseen, tunteisiin, fyysiseen toimintaan kehotyöskentelyn ja liikkeen kautta (Frisch, 

Franko & Herzog, 2006). Tanssi- ja liiketerapiassa voidaan esimerkiksi käyttää liikettä 

rentoutumisen työvälineenä, seurata peilinomaisesti parin kehonliikettä, liikkua peilin edessä 

ja luoda taidetta, joka reflektoi liikesessiossa koettuja tunteita ja kokemuksia. Tanssi- ja 

liiketerapiaa käytetään paljon ruumiinkuvaterapiassa (Frisch, Franko & Herzog, 2006).  

Leikkiterapian ydinajatuksena on koulutetun terapeutin ja potilaan välisen leikin käyttö 

potilaan kasvamisen, kehityksen ja psykososiaalisten ongelmien ratkomisen tukena 

(Malchiodi, 2005). Leikkiterapian sisällä on myös hiekkaleikkiterapia. Hiekkaleikkiterapiassa 

potilas tutkii tunteitaan ja ajatuksiaan ja luo maisemia kostean ja kuivan hiekan muovailun, 

erilaisten miniatyyrihahmojen ja hiekkapiirustusten avulla (Malchiodi, 2005).  

Ekspressiivinen taideterapia yhdistää kahta tai useampaa ilmaisuterapian muotoa. 

Ekspressiivisessä taideterapiassa käytetään erilaisia taiteenmuotoja ja taiteentekoa 

tietoisuuden lisäämiseksi ja emotionaalisen kasvun ja sosiaalisten suhteiden tukemiseksi 

(Malchiodi, 2010). Ekspressiivistä taideterapiaa voidaan harjoittaa useista erilaisista 

terapiataustoista. Moniteoreettisen ekspressiivisen taideterapian kenttää yhdistää ajatus, että 

taide on myös itsessään parantava tekijä. Ekspressiivisen taideterapian muodot omaavat omat 

erityiset ominaisuudet ja roolit terapeuttisessa työssä riippuen terapeutista, potilaasta, 

kontekstista, ympäristöstä ja tavoitteesta (Malchiodi, 2005). 

Taidemateriaaleilla on myös omia, erityisiä terapeuttisia ulottuvuuksia. Taideterapeuttien 

näkökulmasta tutkittiin taidemateriaalien käyttöä taideterapiassa, ja todettiin, että potilaiden 

tapa käyttää taidemateriaaleja reflektoivat potilaiden psyykkistä tilaa (Pénzes, Hoo-rena, 

Dokter, Smeijsters & Hutschemaekers, 2014). Taidemateriaalien käytössä voidaan arvioida 

potilaan käyttämää liikettä, tilaa, tempoa, painetta, muotoilua, toistoa ja kontrollia. 

Taidemateriaalien käyttö voi laukaista potilaissa erilaisia emotionaalisia ja kognitiivisia 

kokemuksia, esimerkiksi käytettäessä nestemäisiä ja liukuvia, vaikeasti kontrolloitavia 

taidemateriaaleja, kontrolliin pyrkivät asiakkaat saattavat ahdistua, vihastua ja turhautua 

(Pénzes, Hoorena, Dokter, Smeijsters & Hutschemaekers, 2014). Taidemateriaalit voidaan 

jakaa kategorioihin riippuen taidemateriaalin tarjoamasta fyysisen kontaktin ja kontrollin 

asteesta. Taiteen tekeminen voi olla matalan tason fyysistä piirrettäessä lyijykynällä, 

keskitason fyysistä piirrettäessä pastelliliduilla sormin, tai korkean tason fyysistä käytettäessä 

kämmeniä ja sormimaalausta. Mitä rakenteellisempi taidemateriaali on, sitä enemmän se 

tarjoaa kontrollin tunnetta. Käytettäessä lyijyä voidaan pysyä tarkassa kontrollissa, mutta 



 

21 

 

maalatessa musteella ja vedellä kontrolli katoaa ja taiteenteosta tulee abstraktimpaa. Potilaan 

tarpeista riippuen voidaan pohtia, mitkä taidemateriaalit olisivat hyödyllisimpiä potilaalle. 

Taideterapiassa on useasti kyse taidemateriaalien käytöstä muutosprosessin tukena, ja on 

tärkeää seurata kuinka joustavia asiakkaat ovat uusille kokemuksille, erilaisten 

taidemateriaalien käytölle ja vanhojen toimintamallien purkamiskokeiluille (Pénzes, Hoorena, 

Dokter, Smeijsters & Hutschemaekers, 2014). 

2.5 Taideterapian tutkimusaiheet ja oma tutkimukseni 

Taideterapian piirissä tehdään tutkimusta koskien taideterapian tehokkuutta, terapiamuotojen 

yhteisiä tekijöitä, potilaan ja terapeutin kokemuksia, taidepohjaista tutkimusta ja 

terapiakäytäntöön pohjautuvaa kvalitatiivista ja kvantitatiivista prosessitutkimusta (Rankanen, 

2017). Osa taideterapiatutkimuksesta keskittyy tiettyjen diagnoosien ympärille, kuten 

taideterapiatutkimukset persoonallisuushäiriöiden ja masennuksen kontekstissa (Morgan, 

Knight, Bagwash, & Thompson, 2012; Woods & Springham, 2011), kun taas osa 

tutkimuksista keskittyy identifioimaan yleisempiä prosesseja ja vaikutuksia taideterapian 

kontekstissa (Van Lith, 2015). Kvalitatiivisella tutkimuksella taideterapian piirissä on pyritty 

tarkastelemaan ja rikastuttamaan aiempaa ymmärrystä taideterapiakokemuksien erilaisuudesta 

ja yhteneväisyydestä. Kvalitatiivisten tutkimusmetodien laajeneminen ja kehitys on 

mahdollistanut useiden terapiaprosessissa ilmenevien kvalitatiivisten tekijöiden tutkimuksen. 

Näitä ovat muun muassa merkittävien ilmiöiden, lopputulosta tukevien ja hidastavien 

ilmiöiden ja korjaavien kokemusten (corrective experiences) tutkimus (Rankanen, 2017). 

Käyn edellä mainituista, tutkimukseeni liittyvistä tutkimustyypeistä esimerkkejä seuraavassa 

luvussa. Kiinnostuin taideterapiassa tapahtuvista muutoshetkistä Barbara Ballin (2002) 

tutkimuksesta ”Moments of change in the art therapy process” ja halusin keskittyä tutkimaan 

muutoshetkiä taideterapiassa. Rakennan tutkimuksessani tietoa taideterapeutin kokemuksista 

taideterapiaprosessin muutoshetkistä, merkittävistä ilmiöistä, ja tutkimukseni kietoutuu 

mielestäni siten myös jollain tavalla prosessitutkimuksen teemaan. Tutkimukseni kietoutuu 

osaltaan myös terapiamuotojen yhteisiin tekijöihin, sillä aion vertailla aineistosta löytyviä 

merkittäviä ilmiöitä jo tutkittuihin terapiassa ilmeneviin merkittäviin ilmiöihin. Tutkimukseni 

ei tutki terapian tehokkuutta, eikä voi tehdä väitteitä taideterapian vaikuttavuudesta ja 

tehokkuudesta, mutta kietoutuu mielestäni vaikuttavuuden teemaan, koska käsittelen 

terapiassa ilmeneviä merkittäviä ilmiöitä myös niiden vaikutusten näkökulmasta, kuten 

aiemmissa merkittävien ilmiöiden tutkimuksissa on ollut tapana. En siis tutki vaikutuksia ja 
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vaikuttavuutta tai tee perinteistä prosessitutkimusta, vaan nostan esille terapeutin tulkintoja ja 

tapaa selittää myös terapiaprosessissa olevia merkittäviä ilmiöitä ja taideterapiaprosessin 

vaikutuksia merkittävien ilmiöiden muodossa. Tutkimukseni pyrkii keskittymään 

taideterapiaan laajemmassa kontekstissa, eikä tutkimukseni kietoudu vain tiettyjen 

diagnoosien ympärille. Käsittelen käsitteen merkittävät ilmiöt ja sen tutkimusperusteet ja 

liitän sen taideterapiatutkimukseen seuraavassa luvussa. 
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3 MERKITTÄVÄT ILMIÖT OHJAUKSESSA JA TERAPIASSA 

Innostuin taideterapiassa ilmenevien muutoshetkien tutkimuksesta Ballin (2002) tutkimuksen 

kautta, ja löysin aiheeseen sopivan tutkimussuunnan Mcleodin teoksesta ”Doing Councelling 

Research”, jossa hän esitteli terapian ja ohjauksen tutkimuksessa käytettyä merkittävien 

ilmiöiden tutkimusta. Merkittävien ilmiöiden tutkimuskenttä sopii muutoshetkien tutkimiseen, 

koska siinä tutkitaan potilaan terapiassa kokemia merkittäviä ilmiöitä, vaikutuksia ja niitä 

hetkiä, joissa nämä vaikutukset todennäköisesti tapahtuivat. Lähestyin taideterapian 

merkittävien ilmiöiden (significant events) tutkimusten teemaa tutustumalla yleisesti 

merkittävien ilmiöiden tutkimuskenttää käsittelevään kirjallisuuskatsaukseen. En ollut 

kuullutkaan kyseisestä tutkimusaiheesta ennen pro gradu –tutkielman aloittamista, joten 

ajattelin kirjallisuuskatsauksen olevan tehokkain ja varmin keino minulle päästä sisään 

merkittävien ilmiöiden tutkimuskentän historiaan, tutkijoihin ja aiheesta jo tehtyihin 

merkittäviin tutkimuksiin. Luin Ladislav Timulakin (2010) kirjoittaman 

kirjallisuuskatsauksen ”Significant events in psychotherapy: An update”. Kyseinen 

kirjallisuuskatsaus käsitteli 41 tutkimusta, ja sain tästä hyvän kokonaiskuvan merkittävien 

tapahtumien tutkimuskentästä, jonka kautta pääsin etsimään lisää tutkimusta ja syventämään 

tietoani aiheesta. Merkittävien ilmiöiden tutkimus on osa laajempaa tapahtuma paradigmaa, 

jossa analysoidaan terapeuttisen prosessin pienempiä osioita (Timulak, 2010). Kyseisen 

tutkimussuunnan on aloittanut Robert Elliot ja sitä on tehty jo yli 25 vuotta. Käytän tässä 

luvussa sisällönanalyysiä jäsennellessäni merkittävien ilmiöiden tutkimuskentän tutkimuksia, 

niiden metodeita ja tuloksia. Etsin tutkimusartikkeleita psycinfo, ebscohost, ja eric tietokan-

noista ja käytin hakusanoinani: psychotherapy, therapy, councelling, important events, im-

portant moments, significant events, significant moments, impacts ja outcomes. Lukemani 

tutkimukset ovat vertaisarvioituja ja tutkivat merkittäviä ilmiöitä sekä terapian että ohjauksen 

kentällä.  

3.1 Merkittävän ilmiön määrittelyä 

Merkittävien ilmiöiden tutkimussuunta tarjoaa viitekehyksen ohjauksessa ja terapiassa 

tapahtuvien merkittävien ilmiöiden monipuoliseen tutkimiseen. Merkittävien ilmiöiden 

tutkimuksessa ajatellaan, että merkittävät ilmiöt terapiassa ja ohjauksessa ovat joko erityisiä 

ohjausta ja terapiaa edistäviä hetkiä (helpful events), tai erityisiä ongelmallisia ohjausta ja 
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terapiaa estäviä hetkiä (hindering events) (Timulak, 2007). Elliot (1985) määritteli 

merkittävän ilmiön olevan hetki, tapahtuma tai ilmiö, joka erottui terapia- tai ohjaussessiosta 

positiivisesti tai negatiivisesti. Elliot ja Shapiro (1992) määrittelivät merkittävät ilmiöt noin 4-

8 minuutin mittaisiksi hetkiksi terapiasessiossa, jossa potilas kokee saavansa merkittävän 

määrän apua tai muutosta. Tutkijoista riippuen merkittävistä ilmiöistä on käytetty termiä 

merkittävät hetket (Levitt, Butler & Hill, 2006) tai merkittävät ilmiöt tai tapahtumat (Elliot, 

1985).  

Tutkijat tarkoittavat termeillä kuitenkin samaa asiaa, joten helpottaakseni luvun 

ymmärtämistä, käytän luvussani vain yhtä käännöstä, merkittävät ilmiöt, sillä ajattelen sanan 

”ilmiö” kuvaavan parhaiten merkittävien ilmiöiden moninaisuutta verrattaessa termeihin 

”hetki” tai ”tapahtuma”. Termi ilmiö sopii tähän tutkimukseen hyvin myös siksi, koska se ei 

rajaa pois prosesseja mahdollisista merkittävistä ilmiöistä, kuten termi hetki tai tapahtuma 

tekisi. Ilmiö terminä ei myöskään ole aikaan sidottu, joka myös tukee pitkäaikaistenkin 

prosessien ja terapian ulkopuolella tapahtuvien merkittävien ilmiöiden sisällyttämistä 

mahdollisiin tutkimustuloksiin.  

Ajatus merkittävien ilmiöiden tutkimussuunnan takana on, että ne hetket, joissa nähdään ja 

koetaan potilaalle tapahtuvan positiivisia vaikutuksia, ovat mahdollisesti terapeuttisen 

prosessin hedelmällisimpiä hetkiä. (Timulak, 2010). Merkittävien ilmiöiden ajatellaan olevan 

keino lähentyä itse muutoksen prosessin tutkimista psykoterapiassa, sillä siinä tutkitaan 

ilmiöitä ja hetkiä, joissa muutos todennäköisesti tapahtuu. Merkittävien ilmiöiden tutkimus 

antaa tietoa siitä, miten psykoterapia toimii ja miten terapeutti voi vaikuttaa potilaan 

paranemisprosessiin. Ne esittävät tärkeitä, yleisiä terapeuttisia tekijöitä tiiviissä muodossa 

(Mcleod, 2003). Itse haluan aikaresurssien vuoksi tutkimuksessani keskittyä tutkimaan vain 

positiivisia, potilaan kehitystä tukevia merkittäviä ilmiöitä taideterapiassa. Tästä syystä en 

käsittele tässä luvussa tarkemmin tutkimuksia, jotka keskittyvät negatiivisiin merkittäviin 

ilmiöihin terapiassa.  

3.2 Merkittävien ilmiöiden tutkimus 

Nykyään on useita keinoja tunnistaa ja kerätä tietoa ohjauksessa tapahtuvista merkittävistä 

ilmiöistä. Tutustuessani artikkeleihin ja jo tehtyihin tutkimuksiin huomasin, että tyypillisesti 

tässä tutkimussuuntauksessa potilas itse identifioi ohjauksessa tapahtuneet merkittävät hetket. 

Potilasta pyydetään kertomaan omasta mielestään hyödyllisimmät ja haitallisimmat 
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hetket/tapahtumat/asiat omasta ohjaussessiostaan. Identifioituja merkittäviä ilmiötä voidaan 

tutkia käyttämällä hyväksi ohjaussession transkriptiota, kvantitatiivisia mittausmenetelmiä ja 

kvalitatiivisia haastatteluita (Timulak, 2010). Merkittävien ilmiöiden tutkimusta voidaan 

tehdä myös retrospektiivisesti terapian jälkeen (Rhodes, Hill, Thompson, & Elliott, 1994; 

Rankanen, 2016; Levitt, Butler & Hill, 2006; Martin & Stelmaczonek, 1988).  

Yksi tutkimusmenetelmä merkittävien ilmiöiden tutkimuksessa on ”Interpersonal Process 

Recall”, IPR. IPR -menetelmässä terapiasessio äänitetään, ja session jälkeen joko potilas tai 

terapeutti osallistuu haastatteluun, jossa hän vastaa terapiatallenteen avustuksella kysymyksiin 

siitä, mitä hän tunsi ja koki terapiasession eri vaiheissa (Mcleod, 2003). IPR -haastattelussa 

potilas tai terapeutti nostaa sessiosta esille ilmiöt, jotka hän koki merkittäviksi. IPR -tutkimus 

voi olla työlästä ja aikaa vievää, joten sen ohelle on kehitetty ”Brief Structured Recall”, BSR 

-menetelmä. BSR -menetelmässä haastateltava ei käy läpi koko tallennetta, vaan valitsee 

sieltä enintään kaksi merkittävää ilmiötä syvällisempään tarkasteluun (Mcleod, 2003).  

IPR -menetelmän ja BSR -menetelmän lisäksi kolmas yleinen tutkimusmetodi merkittävien 

ilmiöiden tutkimuksessa on ”Comprehensive Process Analysis”, CPA -menetelmä. CPA -

menetelmässä on tarkoitus tutkia merkittäviä ilmiöitä siten, että tutkimuksessa otetaan 

huomionkohteeksi myös konteksti, jossa merkittävä ilmiö tapahtuu, merkittävän ilmiön 

tärkeät tekijät ja merkittävän ilmiön vaikutukset (Mcleod, 2003). CPA -tutkimuksessa 

kerätään tietoa potilaalta, terapeutilta ja havainnoijalta. CPA -menetelmässä tutkittava ensin 

identifioi terapiasession merkittävät ilmiöt BSR -menetelmän avulla, jonka jälkeen häntä 

haastatellaan terapiasessiotallenteen avustuksella CPA -metodin mukaisesti merkittävän 

ilmiön merkityksestä ja vaikutuksista (Mcleod, 2003). Kerätty tieto kootaan potilaan, 

terapeutin ja havainnoijan kuvauksista merkittävistä ilmiöistä, joiden eroja ja 

samankaltaisuuksia tarkastellaan. Lopuksi CPA -prosessin tuloksena syntyy konsensus 

merkittävien ilmiöiden kuvauksista.  

Lukemissani merkittävien ilmiöiden tutkimuksissa käytettiin myös grounded theory (Levitt, 

Butler ja Hill, 2006) ja narratiivisia tutkimusmenetelmiä (Rankanen, 2016). Kvalitatiivisessa 

merkittävien ilmiöiden tutkimuksessa merkittävien ilmiöiden tyypit järjestetään yleensä 

vertailemalla kvalitatiivisesti merkittävien ilmiöiden vaikutuksia ilmiöiden välillä, ja nämä 

vertailut yleensä trianguloidaan käyttämällä tilastollisia menetelmiä, kuten klusteri analyysiä 

(Timulak, 2007). Kvalitatiivisessa merkittävien ilmiöiden tutkimuksessa tuloksia tarkistetaan 

myös tutkijoiden keskinäisen konseksuksen ja luotettavuuden arvioinnin kautta (Timulak, 
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2007). Luotettavuuden arvioinnilla tarkoitetaan tulosten tarkistamista haastateltavalta, jotta 

varmistetaan että tutkija on ymmärtänyt haastateltavan kertomuksen oikealla tavalla. Itse otan 

vastaan myös tässä tutkielmassa luotettavuuden arvioinnissa haastateltavani apua, ja 

haastateltava sai tarkastaa tulkintani ja kokoamani aineiston kahteen otteeseen ennen 

lopullisen tulos –luvun kirjoittamista. 

Tutustuin myös merkittävien ilmiöiden tutkimuksessa oleviin yleisiin näkökulmiin, mihin 

merkittävien ilmiöiden tutkimuksissa yleensä keskityttiin ja mistä näkökulmista tietoa 

pyrittiin yleensä keräämään. Merkittäviä ilmiöitä on yleisesti tutkittu seuraavista 

näkökulmista (Timulak, 2010):  

1. Merkittävien ilmiöiden tyypit ja niiden esiintyminen yksilö- ja ryhmäterapiassa. 

2. Erilaisten terapiamuotojen merkittävät hetket. 

3. Terapeutin ja potilaan terapiasessiosta tunnistamien merkittävien ilmiöiden 

samankaltaisuus ja eroavaisuus. 

4. Merkittävien ilmiöiden sisältämien terapeuttisten prosessien arviointi. 

Osa merkittävien ilmiöiden tyyppien tutkimuksista keskittyvät tutkimaan vain yhtä erityistä 

merkittävää ilmiötä ja sen prosesseja yksityiskohtaisemmin (Elliot, Shapiro, Firth-Cozens, 

Stiles, Hardy, Llewelyn & Margison, 1994). 

Käytin tätä jaottelua apuna myös oman tutkimusaiheeni suunnittelussa ja näkökulman 

valinnassa. Tutkielmani tehdään taideterapian piirissä, ja minua kiinnostavat merkittävien 

ilmiöiden tyypit. Käsillä olevat resurssit vaikuttivat aiheeni valintaan myös tässä vaiheessa, 

sillä ajattelin, että haastateltavien potilaiden löytäminen olisi haasteellisempaa kuin 

haastateltavien terapeuttien löytäminen. Tavoitteenani on tutkia taideterapeuttien 

näkökulmasta taideterapiassa esiintyviä positiivisia merkittävien ilmiöiden tyyppejä ja 

vertailla niitä perinteisistä verbaalisista terapioista ja taideterapiasta jo löydettyihin yleisiin 

positiivisiin merkittävien ilmiöiden tyyppeihin. Täten tutkimukseni kietoutuu teemoihin yksi 

ja kaksi. Koska teen tutkimustani terapeutin näkökulmasta, mielestäni on myös tärkeää käydä 

läpi merkittävien ilmiöiden tutkimuksia, joihin on sisällytetty terapeutin näkökulma. 

Tutkimukseni ollessa myös retrospektiivinen, esittelen esimerkkejä retrospektiivisistä 

merkittävien ilmiöiden tutkimuksista. Retrospektiivisellä tutkielmalla tarkoita, etten identifioi 

merkittäviä ilmiöitä suoraan terapiasession aikana tai heti sen jälkeen. Käyn seuraavaksi läpi 

näistä aiheista tehtyjä tutkimuksia ja niiden tuloksia. 
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3.2.1 Merkittävien ilmiöiden tyypit ja esiintyminen terapiassa 

Merkittävien ilmiöiden tutkimuksessa voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja tutkimuksen 

tavoitteen mukaisesti. Esimerkiksi pyrittäessä luomaan merkittävien ilmiöiden tyyppejä ja 

tutkimaan niiden esiintymistä, tutkimusta voidaan suorittaa joko kvalitatiivisen analyysillä, 

josta johdetaan merkittävien tapahtumien tyypit (Elliott, 1985), tai käyttämällä hyväksi 

edellisistä tutkimuksista jo valmiiksi määriteltyjä merkittävien tapahtumien tyyppejä 

(Llewelyn, 1988) tai käyttämällä kyseiselle tutkimukselle erityisesti luotuja tapahtumien 

tyyppejä (Llewelyn, 1988). 

Merkittävien tapahtumien tyyppien pioneeritutkimuksena voidaan pitää Elliottin (1985) 

tutkimusta ”Helpful and Nonhelpful Events in Brief Counseling Interviews: An Empirical 

Taxonomy”. Elliott (1985) esitti tutkimuksessaan tavan kategorisoida merkittävät ilmiöt 

niiden välittömän terapeuttisen vaikutuksen mukaan. Lukiessani muita tutkimuksia, joissa 

käsiteltiin merkittävien ilmiöiden tyyppejä, huomasin, että merkittävät ilmiöt olivat myös 

muissa tutkimuksissa kategorisoituna niiden vaikutusten mukaisesti. Tutkimuksensa tulosten 

avulla Elliot määritteli kahdeksan positiivista merkittävää ilmiötä terapiassa. Timulak (2007) 

on tehnyt meta-analyyttisen tutkimuksen, jossa hän löysi Elliotin (1985) tutkimuksen lisäksi 

kuusi muuta tutkimusta, jotka tutkivat mahdollisia terapiassa ilmenneitä positiivisia 

merkittäviä ilmiöitä. Timulak (2007) löysi tutkimuksellaan Elliottin (1985) jo määriteltyjen 

tyyppien lisäksi uusia merkityksellisten ilmiöiden tyyppejä, ja yhdisti tutkimustulokset 

seuraavanlaisiin potilaan mukaan terapiassa ilmenneiden merkittävien ilmiöiden 

kategorioihin: tietoisuus/oivallus/itseymmärrys, käytöksen muutos/ongelman ratkaisu, 

voimaantuminen, helpotus, tunteiden tutkiskelu/tunnekokemukset ja tunne ymmärretyksi 

tulemisesta. Merkittävien ilmiöiden tyypit liittyivät terapiasuhteeseen ja terapiasessiossa 

potilaan mukaan nähtäviin kognitiivisiin, emotionaalisiin, käytöksellisiin ja motivationaalisiin 

lopputuloksiin. Ryhmäterapiassa esiintyviä merkittäviä ilmiöitä tutkivassa tutkimuksessa 

löydettiin ryhmäterapialle ominaisia merkittävien ilmiöiden tyyppejä. Näitä ovat henkilöiden 

välisestä toiminnasta oppiminen ja epäsuora oppiminen (Bloch, Reibstein, Crouch, Holroyd, 

& Themen, 1979). 

Käyn läpi tarkemmin Timulakin (2007) tutkimat merkittävien ilmiöiden kategoriat, koska 

käytän tätä jaottelua pohjana myös omassa tutkimuksessani. Vertailen kertomuksesta löytyviä 

merkittävien ilmiöiden kategorioita Timulakin (2007) eri tutkimusten pohjalta kokoamiin 

seuraaviin merkittävien ilmiöiden kategorioihin: 
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1. Tietoisuus/oivallus/itseymmärrys -kategorialla tarkoitetaan potilaan tulemista tie-

toiseksi eri tasoilla tietyn kokemuksen tai elämäntilanteen eri puolista ja omista 

ajatuksistaan. Potilas esimerkiksi tunnistaa itsessään, kokemuksissaan ja 

elämäntilanteessaan asioita, joita ei ole huomannut aiemmin.  

2. Käytöksen muutos/ongelmanratkaisu -kategorian merkittävät ilmiöt liittyvät 

tilanteisiin, joissa potilas muuttaa käytöstään tai kehittää uuden strategian 

saavuttaakseen tavoitteensa. Potilas voi esimerkiksi opetella esittämään tunteitaan eri 

tavoin tai muuttaa asioita elämässään päästäkseen tavoitteeseensa.  

3. Voimaantuminen sisältää merkittäviä hetkiä, joissa potilas koki saavansa lisää voimaa 

ongelmiensa ja interpersoonallisten vaikeuksien kanssa kamppailuun, koki 

henkilökohtaista kehitystä, tunsi saavansa tunnustusta henkilökohtaisesta 

edistymisestä tai koki saaneensa interpersoonallista vahvistusta. Voimaantumisen 

hetkissä potilas voi esimerkiksi tuntea olevansa itsevarmempi ja huomata ajattelevansa 

itsestään positiivisemmin kuin ennen. 

4. Helpotuksella tarkoitetaan merkittäviä hetkiä, joissa potilas koki terapeutin tai terapian 

avulla turvallisuuden tunnetta, rentoutta tai vähemmän huolta. Tällaisissa tilanteissa 

potilas esimerkiksi koki tulleensa hyväksytyksi tai koki, ettei häntä tuomita.  

5. Tunteiden tutkiskelu/tunnekokemus -kategoriassa potilas kokee ja käsittelee 

tunteitaan, mahdollisesti myös uusin keinoin. 

6. Viimeisessä kategoriassa, tunne ymmärretyksi tulemisesta, potilas tuntee tulleensa 

ymmärretyksi syvemmällä tasolla, mikä antaa potilaalle erityisen interpersoonallisen 

kokemuksen. 

Merkittävien ilmiöiden esiintymiseen liittyvässä tutkimuksessa on todettu, että terapiassa 

ilmiöt oivallus/tietoisuus ja ongelmanratkaisu esiintyivät tiheästi (Llewelyn, 1988). Myös 

merkittävien ilmiöiden esiintyvyyteen liittyvässä, Elliottin (1985) tutkimuksessa osoitettiin 

henkilöiden välisten merkittävien ilmiöiden tyyppien, kuten ymmärretyksi tulemisen ja 

rauhoittelun esiintyvän paljon terapiassa. Holmes ja Kivlighan (2000) tutkivat merkittävien 

ilmiöiden esiintyvyyttä yksilöterapiassa ja ryhmäterapiassa ja osoittivat, että tietoisuuden ja 

oivalluksen kasvaminen on ominaisempaa yksilöterapialle. Kyseisessä tutkimuksessa ilmeni 

myös, että ihmisten välisiin suhteisiin liittyvät merkittävien ilmiöiden tyypit esiintyvät 

tyypillisesti terapian alussa ja lopussa, ja potilaan kasvuun ja tietoisuuden lisääntymiseen 

liittyvät tyypit esiintyivät tyypillisesti terapian puolivälissä (Holmes & Kivlighan, 2000). 
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3.2.2 Merkittävät ilmiöt eri terapiamuodoissa ja taideterapiassa 

Tutkimuksissa, joissa tutkitaan erilaisissa terapioissa ilmeneviä merkittäviä ilmiöitä, on 

todettu, että teoreettisesti erilaisissa terapioissa esiintyy toisiin vertailtaessa erilaisia 

merkittäviä ilmiöitä, jotka usein olivat samankaltaisia kyseisen terapian teoriapohjaan. 

Esimerkiksi Llewelyn, Elliott, Shapiro, Hardy ja Firth-Cozens (1988) osoittivat 

tutkimuksessaan, että psykodynaamiselle terapialle tyypillisin merkittävä ilmiö oli 

tietoisuuden lisääminen ja kognitiiviselle terapialle taas ongelmanratkaisu. Terapiassa 

ilmenevien merkittävien ilmiöiden tyyppien kategoriat; kognitiiviset, emotionaaliset, 

motivationaaliset, käytökselliset ja relationaaliset merkittävät ilmiöt ovat linjassa 

terapiamuotojen teoreettiseen pohjaan. Esittelen seuraavaksi taideterapiaa käsitteleviä 

merkittävien ilmiöiden tutkimuksia. 

Käytän tutkielmani apuna Minna Rankasen (2016) kirjoittamaa tutkimusartikkelia ”Clients’ 

experiences of the impacts of an experiential art therapy group.” Kyseisessä tutkimuksessa 

Mimmu Rankasen tavoitteena oli selvittää, mitä vaikutuksia potilaat kokevat saaneensa 

kokeellisessa (experiential) taideterapiaryhmässä ja mitkä prosessit vaikuttavat näihin 

kokemuksiin. Tässä tutkimuksessa tietoa kerättiin retrospektiivisten narratiivisten 

kirjoitelmien ja kyselylomakkeen avulla.  

Aiemmissa tutkimuksissa on osoitettu, että ei ole olemassa taideterapeuttisia prosesseja jotka 

olisivat hyödyllisiä vain tietyille diagnooseille ja oireille ja osoittautuisivat hyödyttömiksi 

toisille (Rankanen, 2016). Rankasen (2016) tutkimuksessa osoitettiin, että oireisiin liittyvät 

lopputulokset (outcomes) eivät olleet potilaiden mielestä tärkeimpiä, vaan potilaat painottivat, 

kuten verbaaliterapioissakin, tärkeimpinä tuloksina kvalitatiivisia henkilökohtaisia muutoksia, 

kuten itsetunnon paraneminen, vaikeissa tilanteissa selviytymisen helpottuminen ja 

sosiaalisten suhteiden muutoksia. Eroja potilaiden kokemuksissa verrattaessa perinteisiin 

verbaaliterapioihin kuitenkin löytyy, koska taideterapia sisältää erityistä toimintaa liittyen 

taiteeseen ja luovaan vuorovaikutukseen ja näiden vaikutuksiin. Kuten myös aiemmassa 

luvussa todettiin, taideterapialla on erityinen terapeutin, potilaan ja taiteen välinen 

kolmikantainen suhde, mikä tuo uusia ulottuvuuksia potilaiden kokemuksiin terapiassa 

ilmenevistä merkittävistä ilmiöistä. Rankasen (2016) tutkimus toi esille aiempiin 

merkityksellisten ilmiöiden tutkimuksiin verrattaessa samankaltaisia tuloksia. Potilaat 

ilmaisivat merkityksellisimmäksi vaikutuksiksi oivalluksen ja itseymmärryksen kasvamisen 

taiteen tekemisen prosessin kautta. Potilaat kokivat myös saaneensa lisää resursseja ja 
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inspiraatiota arkeen ja potilaat olivat motivoituneita jatkamaan taiteen tekoa terapian jälkeen 

henkilökohtaisten ongelmien läpi selviytymisen apuna (Rankanen, 2016). Potilaat kokivat 

merkitykselliseksi myös taideterapialle erityiset flow-kokemukset ja esteettiset- ja sensoriset 

mielihyvän kokemukset. 

Rankanen (2014) käsitteli artikkelissaan “Clients’ positive and negative experiences of 

experiential art therapy group process” taideterapiapotilaiden positiivisia ja negatiivisia 

kokemuksia taideterapiasta potilaiden kirjoittamien narratiivien avulla. Tutkimuksen 

tarkoituksena oli selvittää, mitä merkityksellisiä positiivisia ja negatiivisia kokemuksia 

potilaat kokivat ryhmätaideterapia prosessin aikana. Oman tutkimusaiheeni vuoksi keskityn 

vain positiivisiin kokemuksiin. Rankanen (2014) löysi tutkimuksessaan kahdeksan positiivista 

teemaa potilaiden merkityksellisissä kokemuksissa: taiteen tekeminen ja katselu antoi uusia 

näkökulmia, henkilökohtaisten kokemusten ymmärrys kasvoi, moniaistillisen ja 

monimenetelmää hyväksikäyttävän taiteen tekeminen koettiin nautinnolliseksi, hyväksynnän 

ja luottamuksen ilmapiiri tuki potilasta, luottamusta rakennettiin jakamalla kokemuksia 

yhteisesti mikä kehittää reflektiokykyä, taiteen tekeminen ja taiteen jakaminen loi 

yhteisöllisyyttä, monipuolisuutta ja reflektiokykyä, taiteen tekeminen loi miellyttäviä 

kokemuksia, palautteen avulla saatiin uusia merkityksiä, taiteen jakaminen kasvatti 

merkityksellisyyttä ja viimeiseksi kirjoittaminen muutti merkityksiä ja syvensi reflektiota. 

Useat merkitykselliset positiiviset kokemukset liittyivät taiteeseen ja ryhmässä olemiseen. 

Potilaat kuvasivat saaneensa taiteen avulla uusia oivalluksia ja uusia näkökulmia 

tilanteeseensa ja elämään yleisesti. Teemojen käsittely visuaalisesti ja taiteen reflektio auttoi 

asiakkaita käsittelemään kokemuksia ja tunteita, mikä edisti niiden ymmärtämistä ja 

reflektiota. Moniaistillisen ja monimenetelmää hyväksikäyttävän taiteen tekeminen kuvattiin 

merkitykselliseksi ja inspiroivaksi, ja se vähensi haitallista itsekritiikkiä ja avasi uusia 

näkökulmia. Hyväksynnän ilmapiiri ja ryhmän ja terapeutin tuki kuvattiin merkitykselliseksi 

potilaan kokemuksen ja kehityksen kannalta. Ryhmässä taiteen jakaminen ja toisten kuuntelu 

kasvatti ja helpotti erilaisten kokemusten ymmärtämistä, kokemusten ja tunteiden käsittelyä ja 

potilaat oppivat myös toisiltaan. Taiteen tekeminen itsessään kuvattiin merkitykselliseksi ja 

terapeuttiseksi, se loi miellyttäviä kokemuksia ja syvensi potilaan omaa näkemystä, auttoi 

käsittelemään kokemuksia, kasvatti potilaan itsetuntoa ja varmuutta ongelmien selvittämiseen 

ja antoi potilaalle voimaantumisen kokemuksia. Taiteesta saatu palaute antoi uusia 

oivalluksia. Rankasen (2014) tulokset ovat hyvin samankaltaisia verrattaessa Timulakin 

(2007) tutkimukseen merkittävien ilmiöiden tyypeistä. Rankasen (2014) tutkimus kuitenkin 
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toi esille taideterapian erityisen näkökulman, mikä näkyi merkityksellisten ilmiöiden 

kontekstissa. Erona Timulakin (2007) tutkimustuloksiin merkityksellisiksi ilmiöiksi 

taideterapiassa nousivat myös itse taiteen tekemisen, jakamisen ja siitä saadun palautteen 

teemat. 

Rankanen suoritti väitöskirjassaan (2017) ”The Visible Spectrum - Participants’ Experiences 

Of The Process And Impacts Of Art Therapy” kirjallisuuskatsauksen, jossa hän kokosi 17 

tutkimuksen avulla potilaiden merkitykselliset positiiviset kokemukset taideterapiassa. 

Kyseisessä kirjallisuuskatsauksessa merkityksellisten ilmiöiden tyyppejä esiintyi 19 

kappaletta, mutta jotta en toistaisi jo esitellyissä tutkimuksissa ilmenneitä teemoja, käyn läpi 

vain uudet, vielä esittelemättömät merkitykselliset ilmiöt. Rankasen (2017) 

kirjallisuuskatsauksessa merkityksellisiä ilmiöitä jaoteltiin vaikutusten lisäksi prosessien 

mukaan, joten tulokset ovat hieman eritavalla jäsentyneitä verrattuna aiemmin esittelemiini 

tutkimuksiin aiheesta. Jo esiteltyjen merkityksellisten ilmiöiden lisäksi kirjallisuuskatsauksen 

avulla löydettiin, että potilaan kehityksen näkökulmasta pidetään merkityksellisenä luovuuden 

kasvua, taiteilijan identiteetin löytämistä, kyvyn kasvamista erottaa normaali ja psykoottinen 

kokemus toisistaan, taideterapeutin kykyä selventää taideterapian prosessia ja sen vaikutuksia, 

taideterapian ja taiteen metodien ja tavoitteiden yhteistä sopimista ja potilaan taiteen 

tekemisen ja ilmaisun vapautta. Kirjallisuuskatsauksessa esiintyi paljon jo esiteltyjä 

merkityksellisiä ilmiöitä, mutta merkityksellisten ilmiöiden esiintymisen kontekstina toimi 

taide, sen teko, tulkinta ja esittely. 

3.3 Näkökulmien erot asiakkaiden ja asiakkaiden ja terapeuttien välillä 

Levitt, Butler ja Hill (2006) tutkivat retrospektiivisessä tutkimuksessaan, ”What Clients Find 

Helpful in Psychotherapy: Developing Principles for Facilitating Moment-to-Moment 

Change”, terapian suorittaneiden potilaiden näkemyksiä siitä, mitä he pitivät tärkeänä 

terapiassa. Eri asiakkaat saattavat kokea terapian tietyt osa-alueet eritavoin joko positiiviseksi 

tai negatiiviseksi. Ero potilaiden välillä siinä, mitkä osa kokee positiiviseksi, kun taas toiset 

kokevat negatiiviseksi, näyttäisi olevan riippuvainen osallistujasta ja kontekstista (Levitt, 

Butler, & Hill, 2006). Taideterapiaa pohdittaessa ymmärretään, että taideterapian prosessit 

ovat kontekstikohtaisia, mikä tarkoittaa, että taideterapiaprosessin osiot voidaan kokea 

negatiivisesti tai positiivisesti potilaasta riippuen, minkä vuoksi on tärkeää kuunnella potilaan 

henkilökohtaisia kokemuksia taideterapian suunnittelussa eri tilanteisiin ja tarpeisiin 
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(Rankanen, 2016). Potilaan reaktio terapiatilanteeseen, potilaan motivaatio ja potilaan 

kognitiivinen, affektiivinen ja relationaalinen tyyli vaikuttavat siihen, mitkä ilmiöt potilaat 

kokevat merkittävinä terapiassa (Timulak, 2010). Tämän vuoksi terapeutin ja potilaan 

ajatukset siitä, mikä on hyödyllistä terapiassa, voivat erota toisistaan. Terapeutit painottavat 

usein kognitiivisia vaikutuksia, kun taas potilaat keskittyvät enemmän relationaalisiin ja 

emotionaalisiin vaikutuksiin (Hardy, Aldridge, Davidson, Rowe, Reilly, & Shapiro, 1999). 

Oma tutkimukseni eroaa perinteisestä merkittävien ilmiöiden tutkimuksesta, sillä kerään 

tietoa terapeuttien näkökulmasta. Martin ja Stelmaczonek (1988) ottivat selvää 

tutkimuksessaan, ”Participants' Identification and Recall of Important Events in 

Counselling”, mitä merkittäviä ilmiöitä terapeutit ja potilaat identifioivat terapiasta, ja ovatko 

nämä yhteneväisiä keskenään. Tutkimuksen mukaan sekä terapeutit, että potilaat identifioivat 

tietyt ilmiöt (ymmärrys, oivallus, tunteiden tutkiskelu ja käytöksen muutos) merkittäviksi 

terapiassa. Noin kolmasosa tutkittavista terapeutti ja potilaspareista identifioivat täysin samat 

merkittävät ilmiöt. Potilaat ja terapeutit pystyivät retrospektiivisesti identifioimaan 

merkittävät hetket terapiassa jopa 6 kuukautta terapian päättymisen jälkeen (Martin & 

Stelmaczonek, 1988). Tämä on linjassa myös Levitt, Butler ja Hillin (2006) retrospektiiviseen 

tutkimukseen, jossa haastattelujen keskiarvo oli 6 kuukautta terapian päättymisen jälkeen. 

  



 

33 

 

4 METODOLOGIA 

Lyhyesti kuvattuna tutkimukseni on retrospektiivinen laadullinen tutkimus, jonka 

tieteenfilosofinen pohja löytyy fenomenologisesta ajattelusta. Tutkimustehtävän kautta 

tutkimukseni on kuvaavaa (kontektsuaalista) tutkimusta ja aiheeni ja käyttämäni aineisto 

liittää tutkimukseni myös prosessitutkimuksen piiriin. Menetelmällisesti tutkimukseni on 

narratiivista tutkimusta. Käyn edellä mainitut asiat tarkemmin läpi tässä luvussa. 

Jotta tutkimukseni olisi mahdollisimman uskottava ja onnistunut, päätin käyttää kokeneen 

tutkijan ehdottamaa pohjaa tieteellisen tutkimuksen rakentamisen apuna. Lähdin rakentamaan 

omaa tutkielmaani Mcleodin (2003) esittämien tutkimusaskeleiden mukaisesti. Luvun 

lukemisen helpottamiseksi luvun rakenne seuraa järjestyksessä Mcleodin (2003) 

tutkimusaskeleita. Tässä luvussa selvennän aiheen valintaan liittyviä tekijöitä, metodologian 

ja analyysitavan valintaa ja käyttöä, tutkimuskysymyksen muodostusprosessia, aineiston 

kokoamista ja pohdin tutkimuksen etiikkaan ja luotettavuuteen liittyviä asioita. 

4.1 Tutkimuksen aihe, kohde ja tutkimustehtävä 

Ensimmäisenä askeleena on aiheen valitseminen, ja Mcleod (2003) muistutti, että 

onnistuakseen tutkimuksen aiheen tulee olla henkilökohtaisella tasolla merkityksellinen 

tutkijalle, jotta tutkimuksessa säilyy sitoutuminen ja tutkimus on motivoivaa. Kuvataide on 

lähellä sydäntäni, ja olen myös itse kuvataiteilija ja intohimoinen taiteen harrastaja. 

Tulevaisuudessa olisi tavoitteena opiskella taideterapiaa, joten minulla on kiinnostusta ja 

halua oppia yleisesti taideterapiasta, sen periaatteista ja sisällöstä. Tämän vuoksi olen valinnut 

aiheen, joka liittyy taideterapian piiriin.  

Toisessa vaiheessa syvennytään aiheeseen tarkemmin, jonka jälkeen valitaan tarkempi fokus 

tutkimukselle (Mcleod, 2003). Tutustuin taideterapian ja psykoterapian tutkimukseen 

laajemmin lukemalla artikkeleita Ebsco- ja ProQuest Databases tietokannoista ja Google 

Scholar, Springerlink, Science direct ja Wiley online library -palveluista, konsultoin 

ohjaajaani ja luin aiheesta kirjoitettuja teoksia. Aihetta tutkiessani kiinnostuin erityisesti 

tutkimuksista, jotka käsittelivät terapiassa tapahtuvaa muutosta ja siihen vaikuttavia tekijöitä, 

joten aihe löytyi luonnollisesti kyseisten teemojen piiristä. Liitin tutkimukseni aiheen heti 

terapiassa tapahtuvaan muutokseen ja siihen tilanteeseen missä muutos tapahtuu, mutta 

pyörittelin aiheen näkökulmaa vielä terapeutin aikomusten (intentions) ja itse muutoshetkien 
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analyysin välillä, kunnes lopulta valitsin näkökulmakseni merkittävät ilmiöt terapiassa. Olen 

käsitellyt tarkemmin aiheeseen tutustumista taideterapia- ja merkittävät ilmiöt -lukujen 

alkukappaleessa, mutta lyhyesti koottuna tutustuin ensin aihetta käsitteleviin 

kirjallisuuskatsauksiin (e.g. Timulak, 2010) ja etsin aiheeseeni sopivia esimerkkitutkimuksia 

(Rankanen 2017; Levitt, Butler & Hill, 2006; Martin & Stelmaczonek, 1988; Timulak, 2007) 

joista otin vaikutteita. Olen käsitellyt nämä tarkemmin taideterapia- ja merkittävät ilmiöt -

lukujen alkukappaleessa. Tutkimukseni kohteeksi muodostui käsite, merkittävät ilmiöt, ja 

tutkimukseni tarkoitus on kontekstuaalinen (Savin-Baden & Major, 2013), eli pyrin 

kuvaamaan millaisia merkittäviä ilmiöitä aineistosta löytyi. Tutkimustehtävänä on kerätä 

tietoa ja lisätä ymmärrystä taideterapiassa ilmenneistä merkittävistä ilmiöistä taideterapeutin 

kokemusten näkökulmasta. 

Seuraavaksi pyrin perustelemaan tutkimukseni aiheen tärkeyttä. Merkittävien ilmiöiden 

tutkimuksessa ajatellaan, että ne hetket, joissa merkittävä ilmiö esiintyy, ovat terapiaprosessin 

hedelmällisimpiä hetkiä kehityksen näkökulmasta. Tämän vuoksi näiden hetkien ja ilmiöiden 

tutkiminen lisää ymmärrystä siitä miten psykoterapia toimii ja miten terapia ottaa osaa 

kehitys- ja muutosprosessiin (Timulak, 2010). Psykoterapiaprosessin tarkempi tutkiminen 

lisää ymmärrystä terapian osa-alueista, käytännöstä, terapeuttien ajatuksista ja uskomuksista 

(Mcleod, 2003). Tutkimukseni tuo esille terapeutin tulkintoja terapian etenemisestä ja terapian 

tärkeimmistä hetkistä, jotka osaltaan vaikuttavat terapeutin tapaan ymmärtää, käsittää ja 

suorittaa terapiaprosessia. On tärkeää lisätä tietoa siitä, mitä terapeutit itse ovat kokeneet 

terapiassa hedelmällisenä ja mitkä tekijät terapeutit ovat tulkinneet olevat tärkeitä 

terapiaprosessissa potilaan kehityksen näkökulmasta. Kuten käsittelin aiemmin, potilaasta ja 

kontekstista riippuen terapian tietyt osa-alueet koetaan eri-tavoin joko positiiviseksi tai 

negatiiviseksi, joten on mielenkiintoista tutkia, miten terapeutti itse tulkitsee ja selittää 

merkittäviä ilmiöitä. Kontekstin vaikutus merkittävien ilmiöiden kokemiseen on yksi syy, 

minkä vuoksi on erityisen tärkeää tutkia ja ymmärtää taideterapeutin tulkintoja erityisesti 

taideterapian kontekstissa esiintyvistä merkittävistä ilmiöistä ja taideterapian omien spesifien 

mekanismien vaikutuksista, minkä kautta lisätään kokonaisvaltaista ymmärrystä siitä, mitä 

prosesseja ja vaikutuksia taideterapian sisällä pidetään tärkeinä taideterapeutin näkökulmasta. 

Tieto terapeuttien tulkinnoista ja käsityksistä terapian merkittävistä ilmiöistä voi auttaa 

ymmärtämään kuinka hyvin terapeutit ymmärtävät potilaan kokemuksen terapiasta, ja auttaa 

kehittämään, miten terapeuttien ymmärrystä aiheesta voitaisiin parantaa (Stelmaczonek, 

1988). Lisäksi yleisesti muutoshetkien analysoiminen tarjoaa tietoa interventioiden 



 

35 

 

vaikutuksista sessioiden sisällä ja yhdistää prosessi- ja lopputulos (outcome) tutkimuksen 

(Ball, 2002). Täytyy muistaa, että tämä tapahtuu omassa tutkimuksessani taideterapeutin 

omien tulkintojen ja ajatusten pohjalta, eikä kerro miten potilaat todellisuudessa tulkitsevat ja 

kokevat kyseiset tilanteet. 

4.2 Laadullinen tutkimus ja fenomenologinen tieteenfilosofia 

Kolmannessa vaiheessa tutustutaan erilaisiin metodologisiin lähestymistapoihin (Mcleod, 

2003). Mcleodin neuvojen mukaisesti käytin esimerkkitutkimuksia inspiraationa 

metodologian valinnassa. Seuraavaksi määrittelen laadullista tutkimusta ja miksi olen valinnut 

laadulliset menetelmät tutkielmaani. 

Päätin tehdä tutkimukseni laadullisen tutkimuksen metodeilla. Vaikkakin laadullisessa ja 

määrällisessä tutkimuksessa voidaan tutkia samoja aiheita, laadullinen tutkimus lähestyy 

tutkimuskysymystä enemmän narratiivisesta/konstruktivistisesta näkökulmasta, kun taas 

määrällinen tutkimus keskittyy enemmän paradigmaattiseen/ kausaaliseen lähestymistapaan 

(Mcleod, 2003). Laadullisen tutkimuksen piiristä löysin tutkimusaiheeseeni ja kysymyksiini 

parhaiten sopivat metodit ja lähestymistavat. Laadullinen tutkimus on monitieteellinen 

sateenvarjotermi, jonka sisällä toimii moninaisia menetelmiä ja usein vastakkaisia 

näkemyksiä, joka vaikeuttaa käsitteen yksinkertaista määrittelyä (Creswell, 2013). 

Laadullisella tutkimuksella on kuitenkin yleisesti päämääränä ymmärtää yksilöiden, ryhmien 

ja kulttuurien sosiaalista todellisuutta.  

Laadullisen tutkimuksen avulla voidaan tutkia näkemyksiä, kokemuksia ja käytöstä. Mcleod 

(2003) esitti teoksessaan ”Doing Councelling Research” kvalitatiivista tutkimustietoa 

ohjauksen ja psykoterapian kentällä, joista yksi on tietyn eletyn kokemuksen rakenteen ja osa-

alueiden kuvaaminen (Mcleod, 2003). Laadullisen tutkimuksen pohja nojautuu tulkinnalliseen 

lähestymistapaan sosiaalisesta todellisuudesta. Laadullisessa tutkimuksessa ajatellaan, että 

yksilöillä on erilaisia näkemyksiä todellisuudesta ja yksilöt (jonkun asteisesti) myös 

konstruoivat todellisuutta (Creswell, 2013). Tämä kuvastaa mielestäni myös merkittäviä 

ilmiöitä, niiden ollessa potilaiden ja terapeuttien kokemuksia terapiaprosessia edistävistä ja 

hidastavista ilmiöistä ja hetkistä. 

Tutkimukseni taustalla vallitsee fenomenologinen tieteenfilosofia. Fenomenologisen 

tieteenfilosofian mukaan todellisuus on mielen konstruoima, ja merkitykset rakennetaan 
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yksilön kokemuksien kautta. Todellisuutta ei nähdä yksilöstä erillisenä ja fenomenologinen 

tieteenfilosofia tukee tiedostetun kokemuksen tutkimista (Creswell, 2013).  

4.3 Narratiivinen tutkimusmetodi 

Merkittäviä ilmiöitä on tutkittu pääasiallisesti merkittävien ilmiöiden tutkimiseen kehitetyillä 

erityisillä menetelmillä, jotka esittelin merkittävät ilmiöt -luvussa. Minulla ei ole resursseja 

suorittaa tutkimustani kyseisillä menetelmillä, ja koska muita laadullisia menetelmiä on 

käytetty merkittävien ilmiöiden tutkimiseen varsin vähän, halusin lähestyä tutkimusaihettani 

eri näkökulmasta. Löysin muutamia tutkimuksia, jota käyttivät hyväkseen myös muita 

lähestymistapoja ja valitsemissani esimerkkitutkimuksissa laadullisista menetelmistä 

käytettiin narratiivisia, fenomenologisia ja grounded theory menetelmiä. Menetelmällisesti 

tutkimukseni rakentuu narratiivisen tutkimusotteen piiriin. Tutkimukseni aiheen puolesta 

olisin voinut valita myös fenomenologisen tai grounded theory metodin, mutta ajattelin, että 

mielestäni narratiivisen metodin piiristä löysin tutkimusaihettani parhaiten palvelevat 

työvälineet ja päätin pitäytyä narratiivisen metodologian piirissä. Halusin myös opetella 

tekemään erityisesti narratiivista tutkimusta. 

Polkinghornen (1988) mukaan paras tapa ymmärtää yksilöiden henkilökohtaisia näkemyksiä 

siitä, miksi jokin asia tapahtui, on narratiivien kautta. Niiden avulla voidaan saada 

merkityksellistä tietoa tapahtumien ja lopputulosten syistä (Polkinghorne, 1988). 

Narratiivisella tutkimuksella voidaan koota tietoa ihmisen kokemusmaailmasta kertomusten ja 

tarinoiden avulla. Narratiivinen metodologia tässä tutkimuksessa mahdollistaa erilaisten 

taideterapiassa tapahtuneiden merkittävien ilmiöiden, eli hetkien, jossa muutos tapahtuu, 

keräämisen ja ymmärtämisen kertomusten kautta. Valkonen (2007) kertoo tutkimuksessaan 

muutoksen olevan erityisen hedelmällinen tutkimuskohde narratiiviselle tarkastelulle, ja 

merkittävät ilmiöt ovat sidoksissa myös potilaan muutokseen ja kehitykseen. Edellä 

mainittujen seikkojen vuoksi päättelin narratiivisen näkökulman olevan hedelmällinen 

tutkimustehtäväni näkökulmasta ja löin metodivalinnan lukkoon. 

Narratiivinen tutkimus sijoittuu psykoterapiatutkimuksessa diskursiivisiin lähestymistapoihin 

(McLeod, 2003). Diskursiivinen tutkimus on rakentanut tietoa terapiaprosessista ja 

terapeuttisesta muutoksesta. Narratiivinen tutkimus on lisännyt tietoa ja ymmärrystä 

psykoterapiaan liittyvistä ilmiöistä, auttanut muutosprosessien näkyväksi tekemisessä ja 

tarjonnut tavan tutkia syvällisemmin terapiassa tapahtuvia dialogeja (Valkonen, 2007). 
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Tarinat tarjoavat uniikkia tietoa siitä, miten haastateltavat tulkitsevat tapahtumat, ja syvällisen 

tiedon saaminen tapahtuu usein luonnollisesti, kun tapahtumat narratoidaan (Savin-Baden & 

Major, 2013). Rajoitteittakin narratiivisessa menetelmässä on, ja valmistaudun siihen, että 

kohtaan hankaluuksia tarinan tulkinnan ja uudelleen tulkinnan kanssa. Psykoterapia rakentuu 

tarinoista, joten tarinat ovat mielestäni hyvä lähtökohta terapian sisällön tutkimiseen. 

Psykoterapia on toimintaa, jossa kerrotaan, muokataan ja uudelleen kerrotaan tarinoita 

(Mcleod, 1997). Terapiassa tarinoiden avulla voidaan auttaa potilaita ymmärtämään itseään, 

elämäntapahtumiaan ja ympäröivää maailmaa. Tarinat mahdollistavat erilaiset ymmärtämisen 

ja kokemisen tavat näkyviksi ja jaettaviksi. Pyytämällä terapeuttia kertomaan tarinanomaisesti 

kokemuksistaan terapiassa tapahtuvista merkittävistä ilmiöistä, voidaan siis rakentaa tietoa 

siitä miten terapeutti on ymmärtänyt, kokenut ja tulkinnut erilaiset merkittävät ilmiöt 

terapiaprosessissa ja antaa mahdollisesti terapeuteille tilaisuuden pohtia terapiaprosessia, 

työtään ja käytäntöään uudesta näkökulmasta. Tarinoiden kautta pääsen myös analysoimaan 

merkityksiä ja ajatuksia, joita terapeutti liittää merkittäviin ilmiöihin. 

4.4 Tutkimuskysymykset 

Neljännessä vaiheessa muodostetaan tutkimuskysymykset. Tutkimuskysymykset laadullisessa 

tutkimuksessa rakennetaan siten, että ne ovat avoimia, tutkivia ja eivät tähtää hypoteesien 

testaukseen vaan kuvaamaan, analysoimaan ja tulkitsemaan sosiaalisen maailman osa-alueita 

(Mcleod, 2003). Tavoitteenani on siis selvittää taideterapeutin ajatuksia ja kokemuksia 

merkittävistä ilmiöistä. Haluan tutkia millaisia merkityksellisiä ilmiöitä terapeutin 

kertomuksesta ilmenee, miten terapeutti selittää merkittäviä ilmiöitä ja millaisia merkittäviä 

ilmiöitä terapeutti kokivat tunnistaneensa terapiaprosessissa. Tutkimuskysymykset muotoilin 

seuraavasti: 

1. Mitä merkittävien ilmiöiden kategorioita kertomuksesta löytyi? 

2. Löytyikö kertomuksesta uusia merkittäviä ilmiöitä verrattuna aiempiin 

tutkimustuloksiin? 

3. Mikä kuvaa merkittävien ilmiöiden kategorioita? 

Vastaan ensimmäiseen tutkimuskysymykseen siten, että pyrin löytämään ja ryhmittelemään 

merkittävät ilmiöt valitsemallani analyysitavalla haastatteluaineistosta kategorioiksi valmiin 

(Timulak, 2007; Rankanen 2017) kategorialuettelon pohjalta. Toiseen tutkimuskysymykseen 

vastatessa vertailen aineistosta löytämäni kategoriat jo tutkimuksista löydettyihin merkittävien 
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ilmiöiden kategorioihin terapiassa ja selvitän löytyikö uusia merkittävien ilmiöiden 

kategorioita. Kolmanteen tutkimuskysymykseen vastaan kuvailemalla merkittävien ilmiöiden 

kategorioita, mitä ne pitävät sisällään ja miten haastateltava selitti ja kuvasi merkittäviä 

ilmiöitä.  

4.5 Aineisto ja aineiston keruu 

Haastatteluna käytän kerronnallista haastattelua, mutta haastattelutapani muistuttaa myös 

semistrukturoitua haastattelua. Kerronnallisessa haastattelussa tutkija pyytää kertomuksia ja 

antaa tilaa myös niiden kertomiselle. Tutkija esittää kysymykset niin että saa niistä 

vastaukseksi kertomuksia (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005). Ihmiset ymmärtävät kokemuksia 

ja kertovat niistä toisille kertomusten muodossa (Mcleod, 2011). Haastateltavien kertomat 

kertomukset voivat toimia datan primäärilähteenä. 

Tarkoituksenani on kerätä kertomuksia potilaan muutoshetkistä terapian aikana. Kertomukset 

voivat olla elämäntarinoita tai laajoja elämästä kertovia kertomuksia, mutta kertomukset 

voivat myös olla lyhyitä, suullisen kertomuksen rakennetta noudattavia lyhytkertomuksia, 

jotka kuvaavat jonkun tietyn hetken tai tapahtuman (Hyvärinen & Löyttyniemi, 2005). 

Kertomus voi olla kuvaus konkreettisesta, spesifistä tapahtumasta, jolla on alku, keskiosa, 

loppu, aktiivinen osallistuja ja jonkunlainen kliimaksi. Kertomuksen määrittely vaihtelee 

tutkijoista ja kulttuurista riippuen. 

Lähden tavoittelemaan lyhyitä, terapian hetkiä kuvaavia tarinoita, joissa käännekohtina 

toimivat merkitykselliset ilmiöt taideterapiassa. Otan analyysissäni merkitykselliset ilmiöt 

tarkempaan tarkasteluun. Haastattelun aikana kartoitan myös terapeutin taustan ja terapian 

kontekstin, jotta kokoaisin mahdollisimman hyvät taustatiedot merkittävien ilmiöiden 

analyysiin ja aineisto olisi mahdollisimman ymmärrettävä. Tarkoituksenani on haastattelun 

avulla kerätä tietoa Timulakin (2010) esittämistä merkityksellisten ilmiöiden kolmesta osa-

alueesta:   

1. Hetken kuvaus. Missä ilmiö tapahtuu, mitä siinä tehdään ja mistä tilanteessa puhu-

taan?  

2. Ilmiön konteksti. Mitä terapiamuotoa terapeutti edustaa, mitä metodeja käytetään ja 

miksi asiakas on terapiassa? 
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3. Mikä terapeuttinen vaikutus kyseisellä tilanteella on potilaalle terapeutin tulkinnan ja 

kokemuksen mukaan? 

Kyseisten tietojen avulla kerään monipuolista tietoa merkittävistä ilmiöistä ja pystyn 

kategorisoimaan niitä mielekkäästi. 

Tutkimukseni ote on sinällään laaja, sillä en rajaa valitsemaani taideterapeuttia tiukoilla 

rajauksilla, ja kerään kertomuksia niistä potilaista mistä terapeutit itse päättävät kertoa. 

Taideterapian tai taidepsykoterapian koulutus ja muutaman vuoden työkokemus riittää 

haastateltavan rajaukseksi. Terapian potilassuhde riittää tarinan kohteen rajaukseksi. 

Kertomuksellisessa haastattelussa on eri toteuttamistapoja, mutta Hyvärinen ja Löyttyniemi 

(2005) mainitsivat tekstissään, että tiukan metodin sijasta haastattelija voi ottaa haastattelun 

lähtökohdakseen kertomuksia hakevan kysymyksen. Tavoitteenani on rakentaa yksi, avoin 

kysymys, joka johdattelee haastateltavaa kertomaan vapaasti terapiaprosessin etenemisestä ja 

motivoisi pohtimaan kertomuksessaan esiin tulleita merkittäviä ilmiöitä terapian aikana. 

Haastattelun edetessä ja tilanteen vaatiessa kysyn tarkentavia kysymyksiä liittyen merkittäviin 

ilmiöihin terapiassa. 

Aineiston keruu koostui kolmesta tapaamisesta, joista ensimmäinen oli haastattelu, ja 

kahdessa seuraavassa tapaamisessa haastateltava otti kanssatutkijan roolin, ja rakensimme ja 

analysoimme aineistoa yhdessä.  

Haastattelin psykoanalyyttistä kuvataideterapeuttia. Hän on valmistunut Helsingin yliopiston 

ja Suomen taideterapiayhdistyksen taideterapeuttikoulutuksesta. Hän on opiskellut 

psykoanalyyttiseksi psykoterapeutiksi ja kuvataidepsykoterapeutiksi kaksoistutkinnolla. 

Haastateltava järjestää pitkiä ja tiiviitä taideterapiajaksoja. Haastateltava on 

kuvataidepsykoterapeutti, joten hän käyttää taideterapia prosessin tukena eri taiteenmuodoista 

vain kuvataidetta. 

Ensimmäisen tapaamisen alussa kerroin haastateltavalle merkittävien ilmiöiden määritelmän 

ja selvitin haastatteluni tavoitteen. Pyysin haastateltavaani kertomaan työnsä taustasta ja siitä, 

edustiko tai käyttikö hän tarjoamassaan terapiassa mitään tiettyä taideterapiasuuntausta, 

teoriaa ja metodia. Tämän jälkeen haastattelu rakentui yhden pääteeman ympärille, joka 

sisälsi muutaman kysymyksen: Kertoisitko omin sanoin taidepsykoterapian prosessista ja 

siinä ilmenevistä merkittävistä ilmiöistä, mitkä asiat, ilmiöt ja hetket näet vievän 

taidepsykoterapiaprosessia eteenpäin potilaalle? Haastattelun edetessä kysyin tarkentavia 
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kysymyksiä tilanteen vaatiessa. Pyysin haastateltavaa nostamaan kertomuksessaan esille 

tilanteita ja hetkiä, jotka hän muistaa olevan erityisen avuliaita ja tärkeitä potilaan kehityksen 

näkökulmasta. Palasimme haastattelussa myös konkretiaan pohtimalla mitä näissä tilanteissa 

tehtiin ja mitä niissä tapahtui, miten terapeutti itse tulkitsi kyseisen tilanteen ja mistä hän 

päätteli hetken olleen avulias ja tärkeä potilaan kehityksen näkökulmasta. 

Seuraavassa tapaamisessa käsittelimme yhdessä edelliseen haastatteluun pohjautuvan 

aineiston. Aineisto rakentui viime haastattelun litteroidusta versiosta, josta olin poistanut 

tutkimusaiheeseen liittymättömät tekstinpätkät ja olin järjestänyt ja koonnut aineiston helposti 

luettavaan muotoon. Pohdimme mitä ajatuksia edellisen haastattelun jälkeen on syntynyt ja 

keskustelimme sen synnyttämistä uusista ja täydentävistä ajatuksista. Analysoimme, 

rakensimme, muokkasimme ja tulkitsimme tätä aineistoa yhdessä. 

Viimeisellä tapaamiskerralla esittelin analysoidut tulokset, joita käsittelimme, muokkasimme 

ja viimeistelimme yhdessä hyväksyttävään muotoon.  

Tapaamisten aikana kanssatutkija pääsi vaikuttamaan aineiston rakentamiseen ja tulkintaan ja 

antoi mahdollisuuden kommentointiin ja rakentavaan kritiikkiin. Tämän menetelmän avulla 

sain narratiiviselle aineistolleni myös ajallisuutta ja sain koostaa sen yhdessä haastateltavani 

kanssa. Suoritin tapaamiset syksyn 2017 aikana. Lähetin haastattelupyyntökirjeen 

sähköpostitse ympäri Suomen. Suoritin kolme haastattelua samalle henkilölle, haastatteluilla 

oli aina kuukauden väli. Haastattelin psykoanalyyttistä kuvataidepsykoterapeuttia, jonka 

vuoksi tämä suuntaus ja sen teoreettiset käsitteet näkyvät vahvasti aineistossa. 

4.6 Aineiston analyysi 

Olen käsitellyt tutkimukseni kohdetta ja aineistoa yleisesti narratiivisesta näkökulmasta. 

Palvellakseni tutkimukseni kohdetta olen analyysivaiheessa soveltanut Valkosen (2007) 

”Psykoterapia, masennus ja sisäinen tarina” tutkimuksessa käyttämää, Polkinghornen (1995) 

ajatuksiin pohjautuvaa analyysitapaa, koska sen avulla saan vastattua hyvin 

tutkimuskysymyksiini.  

Käytän analyysitavan kuvauksessani Polkinghornen (1995) määrittelyä. Narratiivinen 

analyysi voidaan jakaa paradigmaattiseen ja narratiiviseen tyyppiin. Paradigmaattisen 

päättelyn avulla ihmiset järjestävät ja johdonmukaistavat kokemuksiaan. Paradigmaattisessa, 

narratiivien analyysissa pyritään etsimään yhteisiä teemoja kertomusten välillä. Se siirtyy 
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kertomuksesta yhteisiin elementteihin. Paradigmaattisen kognition pääasiallinen tehtävä on 

lajitella kertomusten tapahtumat ja hetket kategorioiksi tai konsepteiksi (Polkinghorne, 1995). 

Konseptilla tarkoitetaan yhteisten tekijöiden joukkoa. Tutkimuksessani pääkonseptina toimii 

merkittävät ilmiöt, joka jakautuu pienempiin alakategorioihin. Polkinghornen (1995) mukaan 

narratiivien analyysi tuottaa tulokseksi kuvauksia eri teemoista, jotka ovat yhdenmukaisia 

tarinoille tai tarinatyyppien, hahmojen tai asetelmien luokkia. 

Paradigmaattisessa narratiivien analyysissä aineisto voidaan kategorisoida valmiiden 

teorioiden ja konseptien pohjalta ja vertailla, mitä kategorioita aineistosta on löydettävissä 

verrattuna aiempiin tutkimuksiin (Polkinghorne, 1995). Kategorioiden rakentamisen ja 

lajittelun aikana narratiivien analyysiprosessi painottaa toistavaa liikettä aineiston ja 

ilmenevien kategorioiden välillä (Polkinghorne, 1995). Tämän lisäksi valitsemaani 

analyysitapaa kuvastaa tutkijan toistava edestakainen liike aineistosta tunnistettujen 

samankaltaisten tapahtumien ja edellisistä tutkimuksista valmiiksi ehdotettujen kategorioiden 

välillä. 

Käytän analyysini pohjana jo määriteltyjä merkittävien ilmiöiden kategorioita (Rankanen, 

2017; Timulak, 2007). Yhdistin kategorioiden kuvausten perusteella samanlaiset kategoriat 

yhteen. Yhdistin kategoriat kahdesta tutkimuksesta, joiden kategoriat oli muodostettu hieman 

eri perustein. Luin tarkasti kategorioiden kuvaukset ja pyrin kokoamaan kategoriat niissä 

ilmenevien merkittävien ilmiöiden vaikutusten perusteella. Valmiiden kategorioiden 

perusteella muodostui yhteensä 14 kategoriaa. Kategorioiden sisälle muodostui neljä (4) 

kategoriaa, joita ei ole mielekästä järjestää niiden vaikutusten perusteella. Tulokseksi sain 

seuraavat merkittävien ilmiöiden kategoriat: 

1. Tietoisuuden ja itseymmärryksen parantuminen ja oivalluksen kokeminen 

2. Tunne ymmärretyksi tulemisesta 

3. Itsereflektio kyvyn parantuminen 

4. Helpotuksen saaminen 

5. Voimaantumisen kokeminen 

6. Tunteiden ja tunnekokemusten tutkiskelu ja niiden ymmärryksen parantuminen 

7. Käytöksen muutos ja ongelman ratkaisu 

8. Kyvyn kasvamista erottaa normaali ja psykoottinen kokemus toisistaan 

9. Luovuuden kasvu 

10. Taiteilijan identiteetin löytäminen 
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Kategorioiden kuvausten pohjalta, seuraavia kategorioita ei ollut mielekästä jäsentää niiden 

vaikutusten perusteella: 

11. Taideterapeutin kyky selventää potilaalle taideterapian prosessia ja sen vaikutuksia 

12. Taideterapian ja taiteen metodien ja tavoitteiden yhteistä sopimista  

13. Potilaan taiteen tekemisen ja ilmaisun vapaus 

14. Hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri 

Valkonen (2007) käytti omassa tutkimuksessaan kahdenlaista paradigmaattista analyysiä: 

1. Temaattista sisällönanalyysiä  

2. Ideaalityyppien mukaista luokittelua 

Narratiivien analyysimenetelmistä oli vaikeaa löytää juuri minun työhöni sopivaa 

analyysimenetelmää, joten työtäni parhaiten palvellakseni sovellan Valkosen (2007) 

käyttämää analyysirunkoa omaan työhöni seuraavasti: 

Paradigmaattinen yhteisten teemojen etsintä: 

1. Aineiston litterointi ja aineistoon tutustuminen. 

2. Aineiston tiivistäminen siten, että siihen sisällytetään tutkimuskysymysten 

näkökulmasta relevantit sisällöt. 

3. Aineiston järjestäminen siten, että merkitään ylös kaikki tutkimustehtävän kannalta 

kiinnostavat teemat/sisällöt erilaisin koodein ja otsikoin, jonka jälkeen aineisto 

ryhmitellään, järjestellään ja siirrellään näiden perusteella. Käytän koodauksen apuna 

erilaisia värikoodeja ja muistiinpanoja. 

4. Tutkimukseni uskottavuuden maksimoimiseksi suoritin tässä vaiheessa toisen 

tapaamisen haastateltavan kanssa, jotta haastateltava saa mahdollisuuden 

kanssatutkijana pohtia ja arvioida, sisältääkö tiivistetty aineisto hänen sanomansa 

mukaiset merkittävät sisällöt ja onko häntä ymmärretty oikein. 

5. Järjestetyn aineiston temaattinen analyysi. Koodattua aineistoa analysoidaan koodien 

ja otsikoiden mukaisesti kokonaisuuksina yhteisten teemojen löytämiseksi 

aineistolähtöisesti. Pohditaan mitä teemoja löytyy, miten kategoriat vertailevat 

keskenään, miten ne eroavat ja miten ne ovat samankaltaisia. 

6. Koostettujen kategorioiden vertailu valmiisiin kategorioihin ja mahdollisten uusien 

kategorioiden tunnistaminen. Luen ja vertailen aineistosta nousseita merkittävien 
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ilmiöiden kategorioita jo määriteltyihin merkittävien ilmiöiden kategorioihin ja 

tarkistan, nousiko aineistosta uusia kategorioita. 

7. Suoritin tässä vaiheessa vielä kolmannen tapaamisen, jonka aikana haastateltava sai 

kanssatutkijan roolissa mahdollisuuden vaikuttaa aineistoon, kategorioihin ja tarkistaa 

tulosten todenmukaisuus. 

4.7 Tutkimuksen uskottavuuden ja etiikan pohdinta 

Viimeisessä tutkimusvaiheessa arvioidaan tutkimuksen etiikkaa ja uskottavuutta (Mcleod, 

2003). Tutkimuksen eettisyyttä pohtiessani keräsin ylös muutamia ajatuksia. Kunnioitan 

tutkimuksessani tutkittavien henkilöiden ihmisarvoa ja oikeuksia. Kerron haastateltavalle 

myös avoimesti tutkimukseni tavoitteesta ja sen etenemisestä. Varmistan myös osallistujan 

suostumuksen tutkimukseen sopimuksella, jossa olen selkeästi selittänyt tutkimukseni 

tarkoituksen, tavoitteen ja aineiston käsittelyn ja säilytyksen. Tutkimukseni aineisto käsittelee 

epäsuorasti myös potilaita, joten pidän tarkasti huolta aineiston anonyymiydestä. Pidän huolta 

siitä, että varmistamalla aineiston anonyymiyden, muodostamalla tutkimuskysymykset 

tarkoin ja antamalla haastateltavalle mahdollisuuden vaikuttaa aineiston rakennukseen 

haastatteluilla ja lähettämällä jäsennellyn aineiston haastateltavan takaisinluettavaksi ja 

kommentoitavaksi varmistan tutkimukseen osallistuviin henkilöihin kohdistuvan mahdollisen 

harmin, vahingon ja vahingoittamisen välttämisen ja pidän kiinni tutkimuksen reiluudesta. 

Olen pitänyt tutkimukseni edetessä päiväkirjaa tutkimuksen rakennusvaiheista, ja käytän 

kirjoittamiani muistiinpanoja apuna myös tutkimuksen uskottavuuden pohdinnassa.  

Tutkimukseni uskottavuuden parantamiseksi olen seurannut tarkoin kokeneen tutkijan 

tutkimusvaiheita ja ottanut mallia muista tutkimuksista, jotka sopivat tutkimusaiheeseeni. 

Tutkimuksen vaiheet ja niiden suorittaminen vaikuttavat tutkimuksen uskottavuuteen 

(credibility) (Mcleod, 2003). Uskottavuuden maksimoimiseksi olen dokumentoinut ja 

kirjoittanut tarkasti auki tutkimukseni etenemisen, tekemäni valinnat, käyttämäni metodit ja 

analyysitapani ja saadut tulokset. Tutkimukseni ei pyri yleistämään tuloksia, vaan kuvaamaan 

erilaisia merkittävien ilmiöiden ominaisuuksia, piirteitä, joita voidaan myöhemmissä 

tutkimuksissa tutkia niiden yleisyyden näkökulmasta. 

Pidin huolta analyysini ja tulkintojeni todenmukaisuudesta rakentamalla aineiston yhdessä 

haastateltavan kanssa. Käsittelin aineiston tulkintaa haastateltavan kanssa puolivälissä ja 
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lopussa, jolloin haastateltava sai vaikuttaa aineiston tulkintaan, antaa kritiikkiä ja pohtia 

teemaa kanssani yhdessä.  

Tiedän useita keinoja, joilla olisin voinut parantaa tutkimukseni uskottavuutta lisää, mutta 

resurssien puutteessa olen joutunut hieman leikkaamaan kulmia. Mikäli minulla olisi ollut 

tarvittavat resurssit, olisin tutkimuksen uskottavuuden parantamiseksi luetuttanut aineistosta 

tekemäni konstruktiot analyysivaiheessa myös kollegoilla ja konsultoinut heitä. Olisin myös 

trianguloinut tutkimusaineistoa esimerkiksi keräämällä myös eri muodossa olevaa materiaalia, 

kuten kirjoitettuja kertomuksia terapian etenemisestä ja merkittävistä ilmiöistä. 

Uskottavuuden parantamiseksi olen pohtinut avoimesti omaa tutkijuuttani ja suhdettani 

valitsemaani tutkimusaiheeseen. Ymmärrän, että tutkimus on enemmän tai vähemmän 

subjektiivista. Tästä syystä on tärkeää pohtia omia asenteita, oletuksia, näkemyksiä, 

paikkaansa ja mahdollista puolueellisuutta ja miten nämä tekijät vaikuttavat tutkijan 

valintoihin ja itse tutkimuksen etenemiseen. Ymmärrän myös, ettei tutkimus voi olla 

arvovapaata. Tutkijan motivaatio tutkimukselle on tärkeä. Olen harrastanut kuvataiteita koko 

ikäni, joten minulla on alun alkaenkin hyvin positiivinen lähtökohta ja näkökulma kuvan 

terapeuttisiin aspekteihin. Tulevaisuudessa haluaisin myös itsekin opiskelemaan 

kuvataidepsykoterapeutiksi, jonka vuoksi minulla onkin kiinnostusta oppia aiheesta lisää, ja 

olinkin hyvin motivoitunut etsimään tausta-artikkeleita ja tekemään haastattelua alan 

ammattilaiselle. Kuitenkin kiire, stressi ja resurssien puutteet, kuten esimerkiksi ajan ja 

joidenkin haluamieni artikkeleiden puute, ovat voineet vaikuttaa jollain tasolla tutkimuksen 

laajuuteen. Minulla ei myöskään ole aiempaa kokemusta tutkimuksen tekemisestä ja 

rajoituksena työlle ovat siis myös tutkimuksen suorittamisen kokemuksen vähyys ja 

taideterapia-alaan liittyvä koulutuksenpuute. Nöyränä myönnänkin tietämättömyyteni 

taideterapian tutkimuskentällä ja puhdas intentioni on ollut oppia lisää.   
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5 AINEISTOSTA ILMENNEET MERKITTÄVÄT ILMIÖT 

TAIDEPSYKOTERAPIASSA 

Aineiston analyysin jälkeen kokosin 15 erilaista merkityksellisten ilmiöiden kategoriaa ja 

yhden alakategorian. Aineistosta löytyi seuraavat valmiit, jo aiemmissa tutkimuksissa esiin 

tulleet merkityksellisten ilmiöiden kategoriat: 1) tietoisuus/oivallus/itseymmärrys, 2) 

itsereflektiokyky, 3) hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri, 4) potilaan taiteen teon ja 

ilmaisun vapaus, 5) luovuuden kasvu, 6) helpotus, 7) voimaantuminen, 8) tunteiden ja 

tunnekokemusten ilmaisu ja tutkiskelu. 

Aineistosta nousivat esiin seuraavat uudet merkityksellisten ilmiöiden kategoriat: 1) 

transferenssin tutkiminen ja tulkinta, 2) kyky etäännyttää vaikeita asioita itsestä, 3) 

terapiasuhde, 4) rakenteiden luonti ja keskenjääneen kehityksen edistäminen, 5) terapeutin 

eläytymiskyky, 6) terapeutin työnohjaus ja 7) terapeutin omahoito. 

Tuloksissa on kaksi merkittävää ilmiötä, terapeutin työnohjaus ja terapeutin omahoito, jotka 

sijoittuvat terapiaprosessin ulkopuolelle. Otin nämä mukaan siksi, koska merkittävien 

ilmiöiden tutkimuksella pyritään kuvaamaan terapiassa tapahtuvia, erityisiä potilasta edistäviä 

tai estäviä ilmiöitä, hetkiä ja tapahtumia, joiden avulla voidaan tarkastella terapiaprosessia ja 

saada enemmän tietoa siitä, missä potilaan mahdollinen muutos tapahtuu ja miten sitä voidaan 

mahdollisesti tukea ja edistää. Aineistossa esille nousseet, terapeuttiin liittyvä ja 

terapiasession ulkopuolella tapahtuvat merkittävät ilmiöt, terapeutin työnohjaus ja terapeutin 

omahoito, tulivat aineistossa esille ilmiöinä, jotka ovat epäsuorasti, mutta merkittävästi 

yhteydessä potilaan edistykseen, terapiaprosessiin potilaan näkökulmasta ja moniin 

merkityksellisten ilmiöiden kategorioihin. Tämän vuoksi, sisällytin edellä mainitut kategoriat 

tuloskappaleeseen. 

Psykoanalyyttisen kuvataidepsykoterapian terminologia ja ajatusmaailma näkyy aineistossa 

selkeästi. Käsittelen tässä luvussa aineistosta nousseet merkittävien ilmiöiden kategoriat 

tarkemmin. Käyn läpi kategorioittain merkittävien ilmiöiden sisällöt ja kuvaukset, ja esittelen, 

miksi kyseinen kategoria on merkittävä potilaan terapiaprosessin näkökulmasta. Esittelen 

ensin kategoriat, jotka ovat samoja verrattuna aiempiin tutkimuksiin. Tämän jälkeen esittelen 

kategorioittain uudet kategoriat ja niiden kuvaukset ja sisällöt. Käsittelen merkittävien 

ilmiöiden suhteita toisiinsa ja aiempiin tutkimustuloksiin tarkemmin seuraavassa luvussa. 



 

46 

 

5.1 Tietoisuus/oivallus/itseymmärrys 

”Se, että potilas itse oivaltaa jonkun sellaisen ristiriidan, että mikä on hänen oireidensa takana, 

on niiku semmonen erityinen eteenpäin vievä hetki. Nii ne aina tuntuu, että ne on sellaisia 

sykähdyttäviä hetkiä.” (Haastateltava, 2017). 

Tietoisuus/oivallus/itseymmärrys -kategoria näkyi aineistossa voimakkaasti. Se tuli esille 

useasti, ja monet merkityksellisten ilmiöiden kategorioista sivusivat myös tätä kategoriaa. 

Tietoisuus/oivallus/itseymmärrys -kategoriaa kuvattiin aineistossa terapian ytimeksi ja 

itseymmärryksen kasvattamista terapian pyrkimykseksi. Tätä kategoriaa kuvaa potilaan 

kasvava ymmärrys itsestä ja omista henkilökohtaisista kokemuksista. Potilaan saamaa 

oivallusta ja ymmärrystä itsestään, oireidensa syystä ja mahdollisista tiedostamattomista 

ristiriidoista kuvattiin aineistossa terapiaprosessin erityiseksi, merkittäväksi eteenpäin 

vieväksi hetkeksi. Tässä kategoriassa korostuu potilaslähtöisyys. Se, että terapeutti ei voi 

tarjota omaa potilaan ajatusten päälle, koska silloin jää kuulematta se, mikä tulee potilaasta. 

Tietoisuus itsestä kasvaa nimenomaan potilaan omien oivalluksien kautta, jonka suuntaan 

terapeutti on voinut auttaa ja tukea potilasta. Taiteen tekemisellä ja kuvasta syntyvällä 

kuvanteon jälkeisellä psyykkisellä työllä, potilas saa uusia näkökulmia elämäänsä ja omaan 

tilanteeseensa. Terapian edetessä potilaan kuvakieli voi myös muuttua oman kehityksen, 

oivallusten ja näkökulmien myötä. 

5.2 Itsereflektiokyky 

”Kuva voi auttaa sanoittamaan, etsimään niille kokemuksille sanoja, mikä parantaa 

itsereflektiokykyä, että tunnistaa tunteita, osaa sanottaa niitä ja liittää eri kokemuksiin.” 

(Haastateltava, 2017) 

Potilaan itsereflektiokyky paranee. Kuvataidepsykoterapiassa potilas pääsee pohtimaan ja 

käsittelemään omia tunteita, kipeitä asioita ja sanoittamaan kokemuksia. 

Kuvataidepsykoterapian etu verbaaliseen terapiaan on, että sen avulla voidaan käsitellä 

kokemuksia, tunteita ja muistoja, joille ei löydy sanoja. Esimerkiksi varhaisista kokemuksista 

puhuminen voi olla vaikeaa, sillä niille ei välttämättä ole potilaalla sanoja. Tällöin kuva auttaa 

sanoittamaan tapahtumia, kokemuksia ja niihin liittyviä tunteita. Kuvan kautta potilas pääsee 

etsimään kokemuksilleen sanoja. Tämä auttaa reflektiokyvyn kehitystä. 
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5.3 Luovuuden kasvu 

Vapaa ajatusten liikkuminen, luovaan toimintaan osallistuminen ja luovuuden hetket vievät 

terapiaprosessia eteenpäin. 

”Taidepsykoterapia vapauttaa luovuutta, luovaa energiaa. Ja se sitten lähtee kaikkea 

synnyttämään, se, että kun lähtee luovaan leikkiin mukaan, miten osaisin sen kuvata. Mun 

potilailla se on monellakin lähtenyt viemään eteenpäin.” (Haastateltava, 2017). 

Hyvä piirustustaito ei ole merkityksellistä. Merkityksellistä on potilaan lähtö mukaan luovaan 

toimintaan ja potilaan kyky antaa omille vapaille ajatuksilleen tilaa ja itselleen 

mahdollisuuden tehdä ja tarkastella mitä luovassa toiminnassa syntyy. Merkityksellistä on 

potilaan osallistuminen kuvan tarkasteluun, siihen, mitä se kertoo, mitä potilas halusi sillä 

ilmaista ja mitä siitä tulee potilaalle mieleen. Luovuuden kasvu merkittävänä ilmiönä ilmeni 

haastatteluaineistossa useaan otteeseen. Kuvataidepsykoterapiassa on potilaan luovuutta 

nostattava vaikutus. Aineistossa tuli ilmi, että kuvataidepsykoterapia nostattaa potilailla esiin 

eräänlaista luovaa energiaa, joka ilmentyy myös muilla elämänosa-alueilla. Luovuus alkaa siis 

ilmentyä myös muussakin elämässä. Potilas kykenee toimimaan luovasti muilla elämänaloilla, 

tekemään luovia päätöksiä ja ratkaisuja itsensä kannalta esimerkiksi yksityiselämässä, 

ihmissuhteissa ja työssä. 

5.4 Potilaan taiteen teon ja ilmaisun vapaus 

Tärkeänä merkittävänä ilmiönä ja terapiaa eteenpäin vievänä tekijänä aineistosta nousi myös 

potilaan taiteen teon ja ilmaisun vapaus. Potilaalle ei anneta kuvataidepsykoterapiassa 

valmiita aiheita. Potilas saa itse omalla muotokielellä ja itse valitsemillaan materiaaleilla 

ilmaista omaa mielensisäistä. Tällöin ei jää kuulematta se, mikä tulee potilaasta ja päästään 

puhtaasti käsittelemään ja työstämään potilaan mielensisäistä. Vapaa ajatusten liikkuminen ja 

vapaa työskentely on myös yhteydessä luovuuden kasvu –kategoriaan, sillä myös vapaa 

ajatusten liikkuminen vapauttaa luovaa energiaa ja poikii luovuutta. 

5.5 Helpotus 

”Kun siinä on värien käyttöä ja materia itsessään on jo tietynlaista ruokaa. Kun se on tässä 

tarjolla, nii se monellakin tavalla elähdyttää sellaista elämänvoimaa, libidoa, varsinkin värien 

käyttö.” (Haastateltava, 2017) 
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Kuvataidepsykoterapia tarjoaa potilaille helpotuksen hetkiä ja elähdyttää elämänhalua. 

Aineistossa ilmeni kuvataidepsykoterapian vapauttavan potilailla libidinääristä energiaa, 

elämänvoimaa, ja sillä on eräänlainen elämänhalua elvyttävä ja nostattava vaikutus, mikä 

alkaa myös näkyä elämän muilla osa-alueilla. Kuvataidepsykoterapia tarjoaa potilaille 

helpotuksen ja rentoutumisen kokemuksia, sen antaessa mahdollisuuden työskennellä taiteen 

ja värien kanssa ja sublimoida kuvaan hyvin katarttisiakin tunteita, mikä voi olla potilaalle 

hyvinkin vapauttavaa. 

5.6 Voimaantuminen 

Kuvataidepsykoterapian edetessä potilas voi kokea erilaisia voimaantumisen kokemuksia ja 

kuvataidepsykoterapia tukee potilaan itsetuntoa. 

 ”Sen näkemistä, että mikä on kyllin hyvä ja riittävä, ettei tarvitse nii hirveän uuvuttavalla 

tavalla elää tätä elämäänsä. Kun näkee mistä on jäänyt vaille, nii voi niiku olla enää yrittämättä 

nii ankarilla menetelmillä etsiä sitä hyväksyntää muualta, että alkais niiku itsellensä riittämään.” 

(Haastateltava, 2017) 

Itsen käsittely hyväksyvässä suhteessa ja oivallukset siitä, millainen itse on ja tunne siitä, että 

on hyväksytty kasvattaa itsetuntoa. Tämä kategoria on siis myös yhteydessä hyväksynnän ja 

luottamuksen ilmapiiri –kategoriaan. 

5.7 Tunteiden ja tunnekokemusten ilmaisu ja tutkiskelu 

Merkittävää potilaan edistyksen kannalta on hetket, jolloin käsitellään tunteita ja 

tunnekokemuksia. Kuvataideterapiaan kuuluva taidetyöskentely ja laadukkaat materiaalit 

mahdollistavat potilaan tunneilmaisun. Potilaan ilmaisua tukee yksinkertainen, mutta laadukas 

materiaali. 

”Voi olla yksinkertainen, mutta sen pitää olla laadukas ja siinä pitää olla sama tunteiden 

kannattelemiskyky kuin terapeutissa itsessään, se ei saa hajota, akvarellipaperi ei saa liestyä 

pöytään työskentelyssä. Se pitää olla riittävän paksua, sillä on merkitystä.” (Haastateltava, 

2017) 

Materiaalissa pitää olla samat ominaisuudet kun terapeutissa, tarkoittaen sitä, että materiaalin 

pitää kestää potilaan tunneilmaisu, samalla tavoin kuin terapeutin pitää pystyä kannattelemaan 

potilaan vaikeat tunteet. Terapeutin tarjoama materiaali on tietyllä tavalla varhaista ruokaa. 
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Tunnekokemusten ilmaisu on yhteydessä helpotus –kategoriaan, sillä potilaan omien, 

katarttisienkin tunteiden ilmaisu taidemateriaaleilla voi antaa potilaille erilaisia, 

voimakkaitakin helpotuksen ja rentoutumisen kokemuksia ja sen jälkeinen psyykkinen työ 

kehittää ja vie eteenpäin potilaan tietoisuutta ja ymmärrystä hänen omista tunteistaan ja tukee 

potilaan oivalluskokemusten syntymistä. 

5.8 Tunne nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisesta 

”Hyvin tärkeä asia, nähdyksi kuulluksi ja ymmärretyksi tuleminen, ja se, että saa myös itse 

ymmärrystä itsestään, että sen kummempia tavoitteita ei terapialle voi asettaa.” (Haastateltava, 

2017) 

Potilaan tunne siitä, että hän on nähty, kuultu ja ymmärretty on merkittävää potilaan 

terapiaprosessin näkökulmasta. Tähän liittyy myös terapeutin eläytymiskyky. Tärkeää 

potilaan kannalta on, että potilas kokee olevansa henkilön kanssa joka ymmärtää miltä 

hänestä tuntuu, joka kuuntelee ja näkee, ja antaa potilaalle jakamattoman huomion tilassa. 

Esittelen seuraavaksi aineistosta esille nousseet, uudet kategoriat. Käyn läpi niiden kuvaukset 

ja sisällöt. 

5.9 Transferenssin tutkiminen ja tulkinta 

Uutena kategoriana edellisiin tutkimuksiin verrattuna tuli aineistossani esille transferenssin 

tutkiminen ja tulkinta yhtenä merkittävänä ilmiönä. Tämä tutkimustulos on myös 

yhdenmukainen Timulak (2007) tutkimuksen kanssa, jossa osoitettiin merkittävien ilmiöiden 

olevan myös suhteessa terapiamuotoon. Haastattelin psykoanalyyttista 

kuvataidepsykoterapeuttia, joten myös aineistossa nousevat merkittävät ilmiöt ovat suhteessa 

psykoanalyysiin. Transferenssitulkinta kategoria on myös suhteessa oivalluskategoriaan, sillä 

transferenssitulkintojen ja transferenssin yhteisen tutkimisen kautta syntyy myös oivalluksia 

itsestä. Transferenssitulkinnan hetkiä kuvattiin terapeutin ja potilaan väliseksi hetkeksi, joka 

tukee terapian etenemistä ja vie potilaan prosessia eteenpäin. Terapiassa potilas pääsee 

käsittelemään asioita, jotka olivat varhaisuudessa ”siellä ja silloin”, ja elää ne uudelleen ”tässä 

ja nyt” terapeutin ja potilaan välillä. Transferenssitulkinnalla tarkoitetaan hetkiä, joissa potilas 

hoksaa sijoittaneensa terapeuttiin erilaisia asioita esimerkiksi omasta elämästään, 

kokemuksistaan, tunteistaan ja historiastaan. 



 

50 

 

”Se, että potilashan sijoittaa minuun vaikka mitä. Minä edustan milloin osia isästä tai äidistä tai 

lapsuudenperheen ihmissuhteista. Ne tulee siihen meidän väliin ja sitten kun mä pääsen 

kuvailemaan sitä, että mahdatkohan sää itse huomata mistä tässä on kyse, niin ne on myös niitä 

sellaisia sykähdyttäviä hetkiä, jotka voi viedä eteenpäin.” (Haastateltava, 2017) 

Terapeutti tukee potilaan transferenssitulkintaa ja transferenssia tutkitaan ja käsitellään 

yhdessä potilaan ja terapeutin välillä. Transferenssitulkintojen kautta potilas pääsee 

käsittelemään ”ydinkipeyttä” ja onnistuneet transferenssitulkinnat vievät terapiaprosessia 

eteenpäin. 

5.10  Kyky etäännyttää vaikeita asioita itsestä 

Kuvataidepsykoterapiassa potilas saa kyvyn etäännyttää turvallisesti vaikeita asioita itsen 

ulkopuolelle. Tällöin käsiteltäviin asioihin muodostuu riittävää etäisyyttä, niitä voi tarkastella 

turvallisesti etäämpää, ja ne voidaan palauttaa potilaalle turvallisemmassa muodossa takaisin.  

”Sitten kun mä vielä kuuntelen sitä puhetta hyvin tarkkaan, että siinä on saatu vähän välimatkaa 

ja perspektiiviä omiin asioihin. Että voi etäännyttää turvallisesti joitakin asioita, että ne ei ole 

enää niin, että ei ole enää niin ahdistavia se oma maailma. ” (Haastateltava, 2017) 

Kuvataidepsykoterapiassa trauma on konkreettisesti potilaan itsen ulkopuolella, siirrettynä 

kuvaan tarkasteltavaksi. Trauma ei poistu potilaan kokemuksista, mutta traumakokemuksen 

etätarkastelun avulla pyritään integroimaan kyseinen trauma potilaan elämään siten, että se on 

vähemmän uhkaava, tunteet sitä kohtaan ovat muuttuneet ja sen kanssa pystyy elämään. 

Traumaan muodostuu uusi, erilainen suhde. Potilas saa kyvyn tarkastella kipeitä asioita vähän 

etäämpää ja luo välimatkaa ja perspektiiviä omiin asioihin, mikä vie potilaan prosessia 

eteenpäin. 

5.11  Terapiasuhde  

”Pelkkä kuvan tekeminen ei riitä, kuvaan voi siirtää tuntoja ja tehdä näkyväksi, mutta se tarvii 

sen analyyttisen suhteen, sen terapiasuhteen, terapeutin auttamaan sitä näkemistä. Ja 

oivaltamista.” (Haastateltava, 2017) 

Terapiasuhde on terapian perusta. Merkittävää terapian etenemisen kannalta on terapeutin 

kyky kuunnella, auttaa potilasta näkemään ja oivaltamaan, esittää kysymyksiä ja antaa hyviä 

tulkintoja potilaalle oikeaan aikaan. Vaikkakin kuvaan voi siirtää tuntoja ja tehdä 

mielensisäistä näkyväksi, pelkkä kuvan tekeminen ei riitä, vaan potilaan edistyminen vaatii 
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analyyttisen suhteen, terapiasuhteen, jossa terapeutti auttaa ja tukee potilaan psyykkistä työtä 

ja mielensisäisen käsittelyä. Kuvataidepsykoterapiassa kuva on terapiasuhteen analyyttinen 

kolmas, ja merkittävin psyykkinen työ alkaa taiteenteon jälkeen kolmiosuhteessa taiteen, 

potilaan ja terapeutin välillä. Siispä yhdeksi merkittäväksi ilmiöksi potilaan kehityksen 

kannalta on vankka ja luotettava terapiasuhde.  

5.11.1  Hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri  

Halusin nostaa terapiasuhteen sisältä erityiseksi teemaksi vielä hyväksynnän ja luottamuksen 

ilmapiirin. En nostanut tätä täysin irtonaiseksi kategoriaksi, sillä hyvä ja toimiva terapiasuhde 

vaatii hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiirin. Vankka luottamussuhde ja hyväksyvä 

ilmapiiri mahdollistaa potilaan vapaan ajatusten liikkumisen ja psyykkisen työskentelyn. 

Hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri on olennaista ja tärkeää. 

”Se on se kahenkeskisyys. Se miten onnistuu luomaan luottamussuhteen potilaaseen, nii se on 

se olennaisin, mikä auttaa.” (Haastateltava, 2017). 

Luottamussuhde ansaitaan pitkällä työskentelyllä ja se ei ole itsestäänselvyys, mutta jotta 

päästäisiin käsiksi vaikeisiin tunteisiin, omiin valintoihin, käyttäytymiseen ja mielensisäisen 

työstämiseen, potilaalla täytyy olla tunne siitä, että terapeutti ei tuomitse, terapeutille voi 

kertoa kaikesta ja terapiahuoneen sisällä käydyt asiat terapeutin ja potilaan välillä eivät 

kulkeudu ulkopuolisille. Kaikki on täydellisen luottavaista. Terapeutti kuitenkin keskustelee 

potilaasta oman työnohjaajansa kanssa, mutta siten, ettei potilaan henkilöllisyys tule ilmi 

työnohjaajalle missään vaiheessa. 

5.12  Rakenteiden luonti ja keskenjääneen kehityksen edistäminen 

”Niiku psykoterapiakin auttaa luomaan niitä rakenteita, jotka on joskus jäänyt kesken, ihan 

samat lainalaisuudet on tässä kuin psykoanalyyttisessakin psykoterapiassa, mutta sitten tässä on 

lisänä tämä kuvan tekeminen.” (Haastateltava, 2017) 

Merkittävää kuvataidepsykoterapiassa on, että se auttaa luomaan potilaalle rakenteita, jotka 

ovat joskus jääneet rakentumatta ja edesauttaa potilaan mahdollista keskenjäänyttä psyykkistä 

kehitystä. 
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5.13  Terapeutin eläytymiskyky 

Yhdeksi merkittävien ilmiöiden kategoriaksi koostin erilaisia, terapeuttiin liittyviä taitoja, 

jotka mainittiin aineistossa useaan otteeseen potilaan terapiaprosessia merkittävästi tukevina 

merkittävinä hetkinä ja ilmiöinä, ja jotka kaikki mielestäni putoavat termin ”eläytymiskyky” 

alle. Eläytymiskyvyllä tarkoitan terapeutin kykyä ”mennä potilaan nahkoihin”, jolloin 

mennään pintaa syvemmälle. Tällöin terapeutti ymmärtää ja tavoittaa miltä potilaasta tuntuu 

ja potilas kokee tulleen kuulluksi ja ymmärretyksi. Tämä kategoria on siis yhteydessä myös 

tunne kuulluksi ja ymmärretyksi tulemisen –kategoriaan. Terapeutin eläytymiskykyyn kuuluu 

tärkeänä myös aikaperspektiivi, ajoitus. Se, että terapeutti osaa sijoittaa itsensä potilaan 

ajatusmaailmaan, ja täten osaa tukea potilaan oivaltamista ja psyykkistä työtä tarjoamalla 

hyviä tulkintoja ja kysymyksiä potilaalle oikeaan aikaan. Oikealla ajalla, hetkellä, tarkoitan 

sitä hetkeä, jolloin potilas on valmis sen kuulemaan. Tilanne ei saa olla liian aikaisin, ja 

hetken täytyy olla sellainen, jossa potilas on herkkänä vastaanottamaan ja näkemään. 

”Siinä on semmonen herkkä hetki, moments of meeting, että toinen on herkkä vastaanottamaan 

ja näkemään. Silloin entisestään se terapeuttinen suhde syventyy ja päästään eteenpäin. 

Vastarinnan kanssa työskennellään, nii joskus on semmonen, että on oikean aikasta tulkita 

jotakin asiaa ja potilas on siinä kohtana herkkänä vastaanottamaan, nii nämä on sellaisia 

eteenpäin sysääviä hetkiä.” (Haastateltava, 2017) 

Termi aika ja rauha esiintyivät aineistossa useasti. Eläytymiskyvyn kautta terapeutti osaa 

antaa potilaalle sen tarvitsemaa aikaa, rauhaa ja psyykkistä tilaa oman mielensisäisen 

käsittelyyn, jolloin terapia etenee potilaasta käsin. 

”Aikaa ja tilaa. Tila on jotenki semmonen, että se ei saa puristaa mistään, eikä jouduttaa, koska 

terapiaa ei voi suorittaa. Rauha on erittäin hyvä sana. Aikahan on semmonen ja tietynlainen 

ajattomuuskin välillä on hyvä tunne, että tässä ei ole kiire mihinkään. Tilan antaminen, 

psyykkisen tilan antaminen on tärkeetä.” (Haastateltava, 2017) 

Eläytymiskyky –kategoriaa kuvastaa siis myös potilaslähtöisyys. 

5.14  Työnohjaus 

Viimeisenä merkittävänä ilmiönä aineistosta nousi terapeutin työnohjaus. Aineistossa 

työnohjauksen kuvattiin olevan epäsuorasti yhteydessä potilaan edistykseen ja vaikuttavan 

terapeutin työskentelyyn potilaan kanssa. Työnohjauksessa terapeutti saa tilaa keskustella 

kokeneemman kollegan kanssa potilaan prosessista, solmukohdista, ja se mahdollisuuden 
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pohtia yhdessä potilaan tilannetta ja terapiaprosessia. Työnohjauksessa terapeutti pääsee 

pohtimaan yhdessä kokeneemman kollegan kanssa omaa työtapaansa kriittisesti. 

5.15  Terapeutin omahoito 

”Ensin asetutaan itse potilaaksi, siitä lähtee kaikki terapeuttinen työskentely. Se on se, mikä 

myös auttaa potilasta. On aika merkittävää, että terapeutilla on ollut oma hoito.” (Haastateltava, 

2017)  

Haastateltava painotti haastattelun aikana terapeutin omahoidon vaikuttavan epäsuorasti, 

mutta merkittävästi potilaan terapiaprosessin etenemiseen ja potilaan kehitykseen. Epäsuorasti 

potilaan hoitoon vaikuttaa se, että terapeutti on myös itse asettunut potilaaksi ja ollut 

terapiassa, sillä terapiassa tehdyn psyykkisen työn kautta terapeutti on tavoittanut millainen 

on, miltä suojautuu, ja vasta tämän kautta terapeutti voi aidosti tavoittaa sen, miltä potilas 

suojautuu. Terapeutti on omahoidon kautta saanut kyvyn erottaa sen, mikä tulee 

terapiahetkeen potilaasta ja mikä terapeutista. Tämän kyvyn ansiosta terapeutti kykenee 

erottamaan vastatransferenssissä potilaasta lähtevät ja itsestä kumpuavat asiat, jolloin 

vältetään potilaaseen kohdistuva manipuloinnin riski. Tällöin terapeutti ei mene tarjoamaan 

mitään omaa potilaan päälle, vaan voi olla varma, että kaikki tulee potilaasta. 

”Kun erottaa sen, mikä tulee potilaasta ja mikä tulee minusta, niin siinä vältetään sellainen 

manipuloinnin riski, kun ei mennä tarjoamaan mitään omaa potilaan päälle ja voi olla varma, 

että se tulee potilaasta ja kunnioitetaan sitä. Mutta ilman sellaista omaa hoitoa terapeutti on aika 

sokea omille prosesseilleen.” (Haastateltava, 2017) 

Myös ilman tarvittavaa terapeutin omahoitoa on riski, ettei terapeutilla ole tarvittavaa kykyä 

kannatella potilaan vaikeita tunteita. Terapeutin omahoidon ja työnohjauksen kautta terapeutti 

saa myös kyvyn tarkastella kriittisesti omaa toimintaansa terapeuttina. Edellä mainitut asiat 

ovat yhteydessä siis potilaan oivalluskokemuksien syntymiseen, transferenssitulkintaan ja sen 

tutkimiseen ja tunteiden käsittelyyn ja tutkimiseen. Terapeutin omahoito on potilaslähtöisen 

terapian kulmakivi. 
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6 POHDINTA 

Käyn tässä luvussa läpi pohdintaa tutkimuksen tuloksista ja esittelen miten tämän aineiston 

valossa merkittävät ilmiöt ovat yhteydessä toisiinsa. Vertaan niitä myös aiempiin aiheesta 

esille tulleisiin tutkimustuloksiin. Käyn myös läpi miten tuloksissa näkyy erityinen taiteen, 

psykoanalyysin ja taidepsykoterapeutin näkökulma. Tämän lisäksi pohdin miten tulokset 

olisivat mahdollisesti olleet erilaisia potilaan näkökulmasta ja vertailen niitä aiempien 

tutkimustulosten valossa. Pohdin myös tutkimuksen onnistumisia ja ongelmakohtia, jonka 

jälkeen selvennän ajatuksiani jatkotutkimusmahdollisuuksista.  

Monet aineistosta ilmenneistä merkittävien ilmiöiden kategorioista ovat yhteneväisiä 

aiempien tutkimuksien kanssa. Kokonaisvaltaisesti kategoriasta toiseen toistuu erityinen 

taiteen ja taidepsykoterapian näkökulma. 

6.1 Merkittävien ilmiöiden suhteet terapiaprosessin sisällä 

Kokosin aineistosta ilmenneet merkittävät ilmiöt kuvioon, joka kokoaa merkittävät ilmiöt 

aineiston mukaisesti suhteessa toisiinsa: 

 

Kuvio 1. Merkittävien ilmiöiden suhteet psykoanalyyttisessä taidepsykoterapiaprosessissa 

Tämän tutkimuksen kokoamat tulokset ovat ilmiöitä, jotka omalta osaltaan vievät potilaan 

terapiaprosessia eteenpäin, ja täten voi edistää potilaan kehitystä. Aineiston valossa näyttää 
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siltä, että terapiaprosessin tukijalka muodostuu terapiasuhteesta, terapeutin omahoidosta ja 

terapeutin työnohjauksesta, jotka yhdessä luovat puitteet terapiaprosessin etenemiselle. 

Terapiasuhteen rakentumiseen tarvitaan hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri, jonka 

pohjalta päästään rakentamaan hyvää ja toimivaa terapiasuhdetta. Terapiasuhde on mukana 

luomassa perustaa hyvälle terapialle, sillä potilaan edistyminen vaatii analyyttisen suhteen 

potilaan psyykkisen työn tueksi. Tärkein psyykkinen työ sijoittuu siis kolmiosuhteeseen 

taiteen, terapeutin ja potilaan välille. Terapeutin omahoito tukee toimivaa terapiaprosessia. 

Omahoidon kautta terapeutti on tullut tietoiseksi itsestään, omista tunnekokemuksistaan ja 

siitä, miltä itse suojautuu, ja täten pystyy erottamaan toisistaan vastatransferenssissä itsestä 

tulevat ja potilaan terapiatilanteeseen tuomat asiat ja näin pystyy pitämään huolen siitä, että 

terapiatilanteessa kaikki tulee suoraan potilaasta, ilman terapeutin manipulaatiota. Omahoito 

oli myös osaltaan tukemassa terapeutin kykyä kannatella potilaan vaikeita tunteita. Terapeutin 

omahoito siis luo puitteet puhtaasti potilaslähtöiselle terapialle, mikä tukee terapiaprosessia 

kokonaisuutena. Kolmas tukijalka koko terapiaprosessille aineiston mukaan on terapeutin 

työnohjaus. Kokeneen kollegan työnohjaus on tukemassa koko terapiaprosessia tarjoamalla 

terapeutille mahdollisuuden keskustella potilaan prosessista ja sen mahdollisista 

solmukohdista. Työnohjaus vaikuttaa terapeutin työskentelyyn potilaan kanssa, ja on täten 

tukemassa koko terapiaprosessia. 

Hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri oli siis pohjana hyvän terapiasuhteen luomiselle. 

Hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri oli aineistossa yhteydessä myös potilaan taiteen teon 

ilmaisun vapauteen ja voimaantumiskokemuksiin. Aineistosta ilmeni, että hyväksynnän ja 

luottamuksen ilmapiiri on mahdollistamassa potilaan vapaata ajatusten liikkumista ja 

psyykkistä työskentelyä, joten hyväksyvä ja luottavainen ilmapiiri siis tukee potilaan 

uskallusta vapaaseen ilmaisuun ja täten on huolehtimassa siitä, että päästään työskentelyssä 

käsiksi potilaan mielensisäiseen ja vaikeisiin tunteisiin. Hyväksynnän ja luottamuksen 

ilmapiiri tuki myös voimaantumiskokemuksia. Aineistossa tuli esille, miten itsen käsittely 

hyväksyvässä suhteessa tukee potilaan itsetuntoa ja on täten tukemassa myös 

voimaantumiskokemuksien ilmenemistä.  

Hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiirin tukema potilaan taiteenteon ja ilmaisun vapaus antaa 

potilaalle tilaa vapaaseen ajatusten liikkumiseen ja työskentelyyn taidemateriaaleilla, jolloin 

potilas voi ilmaista tunteitaan ja tunnekokemuksiaan taidemateriaalien avulla vapaasti. 

Työskentelyssä päästään käsiksi potilaan omaan mielensisäiseen ja päästään käsittelemään 

potilaasta nousevia teemoja. Taiteen teon ja ilmaisun vapaus on myös osaltaan tukemassa 
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potilaan luovuuden kasvua, sillä vapaa työskentely vapauttaa luovaa energiaa ja poikii 

luovuutta. Potilaan osallistuminen luovaan toimintaan ja vapaa ajatusten liikkuminen veivät 

aineiston mukaan terapiaprosessia eteenpäin. Luovuuden kasvu nähdään aineiston mukaisesti 

ilmentyvän myös potilaan muilla elämänosa-alueilla, mikä tukee potilaan kykyä tehdä luovia 

ratkaisuja oman elämänsä ja itsensä kannalta. Luovuuden kasvu –kategoriaan kuuluu myös 

potilaan osallistuminen luovan toiminnan tuotoksen tarkasteluun yhdessä terapeutin kanssa. 

Potilaan tekemä psyykkinen työ yhdessä terapeutin ja kuvan kanssa, pohtien mitä potilas 

halusi kuvalla ilmaista, mitä kuva kertoo ja mitä ajatuksia kuva herättää potilaassa, voi johtaa 

myös parempaan itseymmärrykseen ja oivalluskokemusten syntymiseen. Tältä osin 

luovuuden kasvu –kategoria on siis myös yhteydessä 

tietoisuus/oivallus/itseymmärryskategoriaan.  

Potilaan vapaan taiteen teko ja ilmaisu on luomassa pohjaa tunteiden ja tunnekokemusten 

ilmaisulle ja tutkiskelulle. Aineistosta nousi ilmi, miten tunteiden tutkiskelun, ilmaisun ja 

käsittelyn hetket ja sen parissa yhdessä terapeutin kanssa tehty psyykkinen työ voivat olla 

merkityksellisiä potilaan edistyksen kannalta ja johtaa oivalluskokemusten syntymiseen ja 

parempaan tietoisuuteen itsestä. Tunteiden ja tunnekokemusten ilmaisu ja tutkiskelu antaa 

potilaalle tilaa ilmaista omia katarttisiakin tunteita, mikä voi antaa potilaalle rentoutumisen ja 

helpottumisen kokemuksia. Tästä syystä tunteiden ja tunnekokemusten ilmaisu ja tutkiskelu –

kategoria on myös tukemassa helpotus –kategoriaa. Helpotuksella tarkoitan terapian potilaalle 

tarjoamia helpotuksen ja rentoutumisen kokemuksia. Helpotus –kategoriaa kuvasi myös 

taideterapian elämänhalua elvyttävä vaikutus, joka säteilee osaltaan myös potilaan muille 

elämänalueille. 

Terapeutin eläytymiskyvyllä tarkoitetaan terapeutin pystyvyyttä ”mennä potilaan nahkoihin” 

ja tavoittaa miltä potilaasta tuntuu. Terapeutin tavoittaessa ja ymmärtäessä potilaan tunteita ja 

kokemuksia, potilas kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi. Terapeutin eläytymiskyky siis 

tukee potilaan tunnetta siitä, että hänet on nähty, kuultu ja ymmärretty, mikä oli osaltaan yksi 

merkittävä ilmiö potilaan terapiaprosessissa. Terapeutin eläytymiskykyä kuvaa myös 

terapeutin taito tarjota hyviä tulkintoja ja kysymyksiä potilaalle sopivana hetkenä, jolloin 

potilas on niille vastaanottavainen. Hyvien tulkintojen ja kysymyksien oikea aikainen 

esittäminen voi tukea transferenssikokemusten käsittelyä ja tulkintaa ja oivalluskokemusten 

syntymistä. Terapeutin kyky ymmärtää potilaan tunteita ja tarjota herätteleviä kysymyksiä 

oikeaan aikaan tukee myös osaltaan potilaan psyykkistä työtä käsitellessään omia tunteita ja 

tunnekokemuksia. 
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Terapeutin eläytymiskyky tuki potilaan tunnetta siitä, että hänet on nähty ja kuultu. Potilaan 

tunne siitä, että hän saa jakamattoman huomion tilassa ja kokee olevansa henkilön kanssa joka 

kuulee ja ymmärtää, oli aineiston mukaan merkittävää potilaan oman terapiaprosessin 

näkökulmasta. Tämän tunteen saavuttamista kuvailtiin aineistossa myös yhdeksi terapian 

tavoitteeksi. 

Terapeutin eläytymiskyvyn tukema potilaan transferenssin tutkiminen ja tulkinta yhdessä 

terapeutin kanssa voi johtaa potilaan itsetietoisuuden ja itseymmärryksen kasvuun ja 

oivalluskokemusten syntyyn. Transferenssin tutkimisella ja tulkinnalla tarkoitettiin potilaan 

psyykkistä työtä käsitellessään asioita, jotka hän on elänyt varhaisuudessa, ja elää ne 

uudelleen tässä hetkessä, ja hetkiä jolloin potilas huomaa sijoittaneensa terapeuttiin asioita 

omasta historiastaan, elämästään ja kokemuksistaan.  

Taideterapiaprosessin osaset yleisesti tukevat potilaan kykyä itsereflektioon, kykyä 

etäännyttää vaikeita asioita itsen ulkopuolelle ja auttavat luomaan rakenteita ja edistämään 

potilaan mahdollista keskenjäänyttä psyykkistä kehitystä. 

Mielenkiintoista oli, että tietoisuus/oivallus/itseymmärrys -kategoria nousi aineistossa esille 

voimakkaasti ja se mainittiin useimman kategorian kohdalla. Kyseinen kategoria siis sivusi 

lähemmäs kaikkia muitakin kategorioita. Aineistosta tuli myös ilmi, miten terapiassa 

hyväksyvässä suhteessa potilaan oivallukset itsestä, siitä millainen on ja itsen käsittely 

hyväksyvässä suhteessa voi kasvattaa potilaan itsetuntoa. Tämän vuoksi tämä kategoria siis 

tukee myös potilaan voimaantumiskokemuksia. Aineistossa mainittiin itseymmärryksen 

kasvaminen yhdeksi terapian päätavoitteiksi, terapian pyrkimykseksi. Itseymmärryksen 

kasvua kuvattiin aineistossa terapian ytimeksi, ja oivalluksen hetket ovat terapiaprosessin 

erityisiä eteenpäin vieviä hetkiä. Merkittävät ilmiöt näyttivätkin osaltaan tukevan polkua kohti 

potilaan itsetietoisuuden ja itseymmärryksen kasvua.  

6.2 Tutkimuksesta nousevat merkittävät ilmiöt verrattaessa aiempiin tutkimustuloksiin 

Tutkimuksen tulokset ovat osaksi hyvin samankaltaisia aiempien tutkimuksien kanssa. 

Tutkimuksesta nousi esille kahdeksan (8) samaa kategoriaa verrattaessa aiempiin 

tutkimuksiin. Myös aiemmissa tutkimuksissa on noussut esille 

tietoisuus/oivallus/itseymmärrys merkittävänä terapiaprosessia eteenpäin vievänä ilmiönä. 

Tämän lisäksi myös aiemmissa tutkimuksissa voimaantuminen, helpotus, tunteiden tutkiskelu 
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ja tunnekokemukset, itsereflektiokyvyn parantuminen, luovuuden kasvu, potilaan taiteen 

tekemisen ja ilmaisun vapaus ja hyväksynnän ja luottamuksen ilmapiiri. Myös tunnetta 

nähdyksi ja kuulluksi tulemisesta on yhteydessä aiempiin tutkimuksiin, ja sitä kuvailtiin 

aineistossa toistuvasti hyvin tärkeäksi potilaan edistyksen näkökulmasta. 

Aiempiin tutkimuksiin verrattuna, tässä tutkimuksessa ei noussut esille seuraavat kategoriat: 

käytöksen muutos ja ongelmanratkaisu, kyvyn kasvaminen erottaa normaali ja psykoottinen 

kokemus toisistaan, taiteilijan identiteetin löytäminen, taideterapeutin kyky selventää 

potilaalle taideterapian prosessia ja sen vaikutuksia ja taideterapian ja taiteen metodien ja 

tavoitteiden yhteinen sopiminen.  

Uusia kategorioita verrattuna aiempiin tutkimuksiin nousi aineistosta seitsemän (7) 

kappaletta. Näitä ovat transferenssin tutkiminen ja tulkinta, kyky etäännyttää vaikeita asioita 

itsestä, terapiasuhde, rakenteiden luonti ja keskenjääneen kehityksen edistäminen, terapeutin 

eläytymiskyky, terapeutin työnohjaus ja terapeutin omahoito. Mielestäni uusissa kategorioissa 

näkyy taideterapeutin näkökulma, verrattaessa aiempiin potilaslähtöisiin tutkimuksiin. 

Käsittelen terapeutin erityistä näkökulmaa tutkimustulosten valossa tarkemmin 

myöhemmässä kappaleessa. Mielenkiintoista oli myös, miten tässä tutkimuksessa 

terapiaprosessin tukijalaksi muodostuneet kategoriat eivät ole nousseet erityisemmin esille 

aiemmissa tutkimuksissa.  

6.3 Taiteen erityinen näkökulma merkittävien ilmiöiden sisällä 

Taiteen tuoma erityinen ulottuvuus näkyi useiden merkittävien ilmiöiden kategorioiden 

kuvauksissa. Potilaan itsereflektiokyvyn kehitystä pohdittaessa aineistossa nousi esille 

erityinen taidepsykoterapian näkökulma, jonka mukaan taide, kuva, auttaa potilasta 

sanoittamaan tapahtumia ja tunnekokemuksia, mikä on yhteydessä potilaan 

itsereflektiokykyyn. Tietoisuus/oivallus/itseymmärrys –kategorian lisäksi toinen, toistuvasti 

esiintyvä kategoria oli luovuus ja sen edistäminen. Tässä näkyy myös selkeästi itse 

taideterapian tuoma lisä verbaaliterapioihin verrattuna. Aineistossa painotettiin positiivisesti 

useaan otteeseen luovuutta, luovaa toimintaa, luovaa prosessia ja sen tuomia asioita potilaan 

elämään. Mielenkiintoista onkin pohtia, miten luova ajattelu ja luovat ratkaisut ja teot 

vaikuttavat arkipäiväiseen elämäämme ja elämämme eri osa-alueisiin ja mitä kyseinen taito 

meille mahdollistaa itsemme kannalta. Helpotus –kategoria tuli esille myös tämän 

tutkimuksen aineistossa, samoin kuin aiemmissa tutkimuksissa. Tätäkin kategoriaa verhoaa 
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taiteen ominaisuudet ja niiden mahdollistama ulottuvuus terapiaprosessiin. Aineistossa tuli 

esille pohdintaa siitä, miten värien ja materiaalien käyttö antaa potilaille nautinnon ja 

helpotuksen kokemuksia ja miten se vapauttaa tietynlaista elämänvoimaa potilaille. Samoin 

kuin luovuus, myös tämä piristävä elämänvoimaa elähdyttävä vaikutus yltää lopulta muillekin 

potilaan elämän osa-alueille. Taiteen näkökulma tuli voimakkaasti esille myös tunteiden 

tutkiskelu ja ilmaisu –kategoriassa. Aineistossa tulikin useaan otteeseen esille se, miten 

taidemateriaalit tukevat potilaan tunneilmaisua. Aineistossa kuitenkin painotettiin, että 

tärkeintä on se psyykkinen työ, joka tehdään tunneilmaisun jälkeen yhdessä terapeutin kanssa.  

6.4 Terapeutin näkökulma merkittävien ilmiöiden tulkinnassa 

Aineistosta ilmenneiden merkittävien ilmiöiden samankaltaisuus aiempiin tutkimuksiin 

verrattuna on mielenkiintoista, sillä esittelemäni aiemmat tutkimukset olivat suurilta osin 

potilaslähtöisiä, kun taas minun tutkimukseni on taidepsykoterapeutin näkökulmasta. Mutta 

kuten myös aiemmin esittelemissäni tutkimuksissa tuotiin ilmi, terapeuttien ja potilaiden 

ajatukset merkittävistä ilmiöistä olivat usein samankaltaisia, terapeuttien kuitenkin 

painottaessa enemmän kognitiivisia vaikutuksia, kun taas potilaat painottivat enemmän 

relationaalisia ja emotionaalisia vaikutuksia. Tämän tutkimuksen tutkimustuloksissa se näkyi 

myös siten, että aineistosta nousi ylös useita terapian kognitiivisia vaikutuksia, kuten 

psyykkisten rakenteiden luonti ja keskenjääneen psyykkisen kehityksen edistäminen. 

Terapeutin näkökulman kautta tulokset käsittelivät myös useita terapiateoriaan pohjautuvia 

teemoja, jotka luultavasti eivät olisi nousseet samalla tavoin esille, mikäli tutkimus olisi 

suoritettu potilaiden näkökulmasta. Näitä olivat esimerkiksi transferenssin tutkiminen ja 

tulkinta ja terapeutin eläytymiskyky. Kategorioissa näkyi selkeästi myös psykoanalyyttinen 

ajattelu. Selkeimmin psykoanalyysin näkökulma tuli esille transferenssin tutkimus ja tulkinta 

–kategoriassa, transferenssin ollessa psykodynaamisten suuntausten peruskäsitteistöä. 

Terapeutin näkökulman kautta aineistosta nousi uutena kategoriana esille potilaan kyky 

tarkastella kipeitä asioita itsestä etäämpänä. Tämä nousi esille haastateltavani pohdinnoissa 

merkittävänä potilaan prosessia eteenpäin vievänä tekijänä. Myös terapeutin eläytymiskyky 

nousi esille uutena kategoriana aiempiin tutkimuksiin verrattuna. Aineistossa toistui useasti, 

melkein jokaisen kategorian kohdalla teemat aika, rauha ja ajoitus. Näillä tarkoitettiin 

aineistossa muun muassa tarvittavaa aikaa, mikä täytyy terapialle ja potilaalle osata antaa, ei 

saa kiirehtiä eikä hoputtaa. Terapiassa täytyy olla rauha potilaalle käsitellä omaa 
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mielensisäistä. Ajoitus oli myös mielenkiintoinen teema terapeutin eläytymiskyky –

kategorian sisällä, jonka kautta käsiteltiin sitä, kuinka tärkeää on terapeutin kyky ”mennä 

potilaan nahkoihin”, jolloin terapeutti osaa ajoittaa ”hoksautukset”, kysymykset ja tulkinnat 

potilaalle sopivaan hetkeen, jolloin potilas on vastaanottavainen. Eläytymiskyky on 

nimenomaan terapeutin kyky, jonka vuoksi ajattelen että tämä kategoria ei tällaisenaan ole 

tullut esille lukemissani potilaslähtöisissä tutkimuksissa.  

Terapeutin näkökulma näkyy hyvin myös terapeuttisen suhteen pohdinnassa, sillä aiemmissa, 

potilaslähtöisissä tutkimuksissa ei sinällään mainittu terapeuttista suhdetta erikseen omana 

erityisenä merkittävänä ilmiönä. Aiemmissa tutkimuksissa tuli esille hyväksynnän ja 

luottamuksen ilmapiiri potilaan näkökulmasta tärkeänä ilmiönä, mutta tässä kategoriassa 

näkyi selkeästi, miten terapeutin tietotaito antoi monipuolista informaatiota aiheeseen liittyen 

ja kategoria laajeni käsittelemään tarkemmin myös terapeuttista suhdetta. Kuva tuo myös 

tähän kategoriaan oman erityisen näkökulmansa, muuttamalla terapiasuhteen 

kolmiosuhteeksi. 

Tuloksissa näkyy terapeutin erityinen näkökulma myös siten, että aineistosta tuli esille 

terapeutin koulutus ja ammatillinen tietotaito ja tästä näkökulmasta lähtien aineistossa 

pohdittiin terapeutin toimintatapaa, työmenetelmää, terapiaprosessia ja niihin vaikuttavia 

tekijöitä.  Tämän vuoksi aiempiin tutkimuksiin verrattuna uusina kategorioina nousivat 

aineistosta myös terapeutin työnohjauksen ja omahoidon tärkeys asiakkaan kehityksen ja 

terapiaprosessin edistymisen näkökulmasta. 

Oli mielenkiintoista, miten aineisto toi esille erilaisia taitoja ja kykyjä, mitä terapeutin oma-

hoito tuo terapeutille, jonka vuoksi terapeutin omahoitoa pidettiin aineistossa erityisen 

merkittävänä tekijänä myös potilaan kehityksen näkökulmasta. Aineistossa nousi esille hyvin 

merkittävänä se, kuinka tärkeä tekijä on terapeutin omahoito, jonka kautta terapeutti on myös 

saanut tilaisuudet tutkia ja käsitellä rauhassa omaa mielensisäistä ja jonka kautta terapeutti 

oppii ymmärtämään miltä itse suojautuu ja millainen itse on. Pohdinnat siitä, miten terapeutin 

itseymmärrys ja itsetuntemus vaikuttavat terapiaprosessiin ja miten terapeutin hyvä 

itseymmärrys ja itsetuntemus vähentää potilaan manipuloinnin riskiä olivat ajatuksia 

herättäviä. 

Aiemmissa tutkimuksissa ei oltu sivuttu myöskään terapeutin työnohjausta, vaikkakin työn-

ohjaus tuli esille merkittävänä tekijänä potilaan kehitykselle kokoamassani aineistossa. 

Aineistossa selkeästi käsiteltiin terapeutin työnohjausta yhtenä merkittävänä tekijänä potilaan 
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kehitykselle, sen antaessa tukea, pohdintaa, kritiikkiä ja ajatuksia terapeutille liittyen 

kulloisenkin potilaan terapiaprosessiin ja kehitykseen. Terapeutin omahoito ja työnohjaus 

vaikuttivat aineistossa osallaan käytännössä jokaiseen merkityksellisten ilmiöiden kategoriaan 

tukien niiden ilmentymistä. Aineistossa nousi selkeästi esille terapeutin omahoidon ja 

työnohjauksen merkittävyys ja tärkeys potilaan kehityksen kannalta. 

6.5 Lopuksi 

Pidän tutkimustani tärkeänä, sillä ajattelen terapeutin näkökulmasta rakennetun tiedon tuovan 

uusia ulottuvuuksia merkittävien ilmiöiden tutkimukseen, ja potilaslähtöisten ja 

terapeuttilähtöisten tutkimusten tutkimustulosten yhdistelyn avulla saadaan monipuolista 

kokonaisnäkökulmaa terapiaprosessiin. Näin saadaan yhdistettyä tietotaito, ammatillinen 

asiantuntijuus ja potilaskokemus. 

Tätä tutkimusta oli hyvin mielenkiintoista tehdä, ja olen tyytyväinen käyttämääni 

tutkimusmetodiin, analyysiin ja sen kautta saamiini tuloksiin. Tarkoitan tällä sitä, että koen 

valinneeni tutkimusmetodit siten, että sain vastauksia juuri niihin kysymyksiin, joita 

halusinkin tutkia. Tutkimukseni on myös metodien mukaisesti toistettavissa ja koin, että 

valitsemani metodi ja tutkimuskysymykset keräsivät juuri sellaista tietoa, mitä halusinkin 

saada. Pidin myös huolta siitä, että tekemäni tulkinnat on otettu suoraan keräämästäni datasta 

ja tulkitsimme ja rakensimme aineistoa yhdessä kanssatutkijan kanssa. 

Kohtasin tutkimusprosessissani vaikeuksia tutkimuksen tarkan näkökulman valinnassa, 

metodologian valinnassa ja haastateltavien keräämisessä. Kuitenkin näin jälkikäteen koen, 

että onnistuin näkökulman rajaamisessa siten, että tutkimukseni on tarvittava ja 

suoritettavissa. Sain myös kuvattua aiheen kontekstin hyvin ja ymmärrettävästi teoreettisessa 

viitekehyksessä. Valitsemani metodologian kautta sain toimivat työkalut merkittävien 

ilmiöiden tutkimiseen, ja joita käyttämällä sain vastauksia tutkimuskysymyksiini. 

Haastateltavien kerääminen oli vaikeahkoa. Jälkikäteen huomasin, että syy haastateltavien 

keräämisen vaikeuteen johtui haastattelupyyntökirjeessä käyttämääni sanamuotoon. Kirjoitin, 

että olen kiinnostunut haastattelemaan taideterapeutteja, millä mielessäni tarkoitin myös 

taidepsykoterapeutteja. Tämä työnsi pois taidepsykoterapian edustajia, sillä mahdollisten 

haastateltavien kanssa käymieni sähköpostikeskustelujen mukaan Suomessa halutaan rakentaa 

selkeämpää eroa ja ymmärrystä taideterapian ja taidepsykoterapian välille. Tämä johtunee 
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siitä, että halutaan varmistaa kuntouttavaa terapiatyötä tekevien ihmisten ammatillinen 

pätevyys rakentamalla selkeää eroa taideterapeuttien ja taidepsykoterapeuttien välille. 

Muistamme siis, että taideterapiatyötä voi tehdä lisäkoulutusta saanut sosiaali- ja terveysalan 

ammattilainen tukena ja osana muuta hoitoa erilaisissa laitoksissa, kun taas psykoterapiatyötä 

ja itsenäistä kuntouttavaa psykoterapiaa voi tarjota nimikesuojattu taidepsykoterapian ja 

psykoterapian koulutuksen saanut taidepsykoterapeutti. Käytin tutkielmani apuna paljon 

kansainvälisiä lähteitä, ja englanninkielisissä tutkimusjulkaisuissa käytetään vain yleisesti 

termiä ”art therapy”, jonka vuoksi päädyinkin teoreettisessa viitekehyksessä selventämään, 

että käytän termiä taideterapia kuvaamaan kaikkea taidepsykoterapeuttista toimintaa, linjassa 

muiden jo tehtyjen tutkimusten kanssa. Tämä näkyi siis myös lähettämässäni 

haastattelukirjeessä, johon olin sokeuksissani unohtanut selvittää olevani kiinnostunut 

haastattelemaan molempia, sekä taideterapeutteja että taidepsykoterapeutteja, sillä 

merkittävien ilmiöiden tutkimuksetkin käsittelivät usein vain yleisesti ohjaustyötä. Tämä ajoi 

pois useita tutkimuksesta kiinnostuneita taidepsykoterapeutteja, vaikka yritin sähköpostin 

välityksellä vielä jälkikäteen selvittää terminologiani virheellisyyttä. Ongelmista päästiin 

kuitenkin loppujen lopuksi eteenpäin, ja pääsin luomaan aineiston taidepsykoterapeutin 

kanssa. 

Haastattelun suorittaminen, kanssatutkijuus ja aineiston analyysi onnistuivat myös hyvin. 

Koen, että aineisto koostui todenmukaisesti haastateltavan ajatusten ja pohdintojen 

mukaisesti, sillä rakensimme aineistoa ja sen tulkintaa yhdessä. Tämän vuoksi koen että 

aineisto ja tutkimustulokset kuvastavat todenmukaisesti haastateltavan terapeutin pohdintaa, 

ajattelua ja tapaa selittää merkittäviä ilmiöitä terapiaprosessissa. Ajattelen myös valitsemani 

metodin tuoneen erilaista tietoa merkittävien ilmiöiden tutkimuskenttään ja mielestäni olisi 

hedelmällistä tutkia lisää merkittävien ilmiöiden teemaa narratiivisesti, yhdessä rakentaen. 

Käyn seuraavaksi läpi ajatuksiani jatkotutkimuksista. 

Täytyy muistaa, että aiemmissa tutkimuksissa on todettu potilaan reaktion terapiatilanteeseen, 

motivaation, kognitiivisen, affektiivisen ja relationaalisen tyylin vaikuttavan siihen, mitkä 

asiat potilas kokee olleen merkittäviä terapiassa. Tämän vuoksi merkittävien ilmiöiden 

tulkinnat eroavat potilaiden välillä. Tästä syystä pitäisin jatkotutkimuksien näkökulmasta 

myös tärkeänä tutkia erilaisten tutkimusmetodien kautta enemmän miten merkityksellisten 

ilmiöiden tulkinnat eroavat eri terapeuttien välillä. Tämän tutkimuksen aineistossa nousi esille 

selkeästi psykoanalyyttinen näkökulma, haastateltavan edustaessa psykoanalyyttistä 

kuvataidepsykoterapiaa. Olisi mielenkiintoista haastatella enemmän saman terapiasuunnan 
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edustajia, ja vertailla, miten merkityksellisten ilmiöiden tulkinnat eroavat saman 

terapiasuuntauksen sisällä eri terapeuttien välillä. Se saattaisi selkeyttää, miten terapeutin 

henkilökohtaiset ominaisuudet terapiaprosessissa vaikuttavat merkittävien ilmiöiden 

tulkintaan, samoin kuin potilaiden tulkintaan vaikuttavat potilaan oma reaktio 

terapiatilanteeseen, motivaatio ja kognitiivinen, affektiivinen ja relationaalinen tyyli. Tämän 

lisäksi olisi mielenkiintoista tutkia enemmän, miten eri terapiasuuntauksia edustavat 

terapeuttien tulkinnat merkittävistä ilmiöistä terapiassa eroavat ja ovat samankaltaisia 

keskenään. Tällä tavoin saataisiin luultavasti enemmän tietoa siitä, miten terapiasuuntauksen 

teoria ja ajattelumaailma vaikuttaa merkittävien ilmiöiden tulkintaan ja tapaan selittää 

merkityksellisiä ilmiöitä. Haastateltava käytti työssään kuvataidetta terapeuttisen prosessin 

tukena. Tämän vuoksi olisi myös mielenkiintoista haastatella terapeutteja, jotka käyttävät 

työnsä apuna muita taidemediaaneja ja vertailla merkittäviä ilmiöitä näiden kesken. Tuovatko 

esimerkiksi musiikin ja runouden käyttö terapiaprosessissa ilmi erilaisia merkityksellisiä 

ilmiöitä potilaan kehityksen näkökulmasta? 

Tutkimukseni jättääkin siis tilaa toivottaville, erimenetelmällisille jatkotutkimuksille, joiden 

avulla saataisiin valotettua merkityksellisten ilmiöiden ja taideterapian yhteistä kenttää 

laajemmassa mittakaavassa. 
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