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Taide tukee hyvinvointia, tuottaa iloa ja sen kautta voi oppia monia uusia asioita. Taidetta voi 
harrastaa, taiteen tekemistä voidaan opettaa ja taiteesta voi saada ammatin. Suomessa taidetoi-
mintaan osallistumisen lähtökohdat eivät ole aina yhdenvertaiset. Useista selvityksistä ilmenee, 
että henkilöillä, joilla on erityisen tuen tarpeita, ei ole yhdenvertaisia mahdollisuuksia osallistua 
taidetoimintaan. Syitä tähän ovat esimerkiksi puutteet saavutettavuudessa ja taide- ja kulttuuri-
palveluja koskevassa päätöksenteossa, joka ei huomioi kaikkia käyttäjäryhmiä.  

Tämän tutkimuksen keskiössä ovat erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden huoltajien kerto-
mukset taiteen yhdenvertaisuuden toteutumisesta Suomessa. Tutkimus on toteutettu laadulli-
sena, narratiivisena tutkimuksena, jossa aineisto kerättiin kerronnallisella haastattelulla. Haas-
tattelussa huoltajat kertoivat, millainen taidepolku heidän lapsellaan on ollut sekä kuvailivat 
taiteen myönteisiä merkityksiä lapsensa elämälle. Lisäksi huoltajat pohtivat yhdenvertaisuuden 
toteutumista lapsensa taidepolulla. Aineistoa analysoitiin kahdessa vaiheessa, narratiivisella ja 
narratiivien analyysilla. Tutkimuksen luotettavuutta on edistetty kuvailemalla tutkimusvaiheita 
läpinäkyvästi ja selkeästi. 

Tutkimustulokset myötäilevät aikaisempia selvityksiä siitä, että erityistä tukea tarvitsevien hen-
kilöiden taidepolut eivät aina toteudu yhdenvertaisena. Huoltajien kertomuksien mukaan yh-
denvertaisuuden toteutumiseen vaikuttaa yksilöiden osallisuuden ja itsemääräämisoikeuden to-
teutuminen. Yhdenvertaisuutta voitaisiin parantaa muun muassa siten, että erityistaidetoimintaa 
olisi enemmän saatavilla, itsemääräämisoikeuden toteutumiseen kiinnitettäisiin enemmän huo-
miota sekä erityistä tukea tarvitsevat henkilöt olisivat osallisena päätöksenteossa. 

Tutkimus tuo myös uutta tietoa huoltajan roolin vaikutuksesta taidepolkuun, sillä huoltaja kan-
nattelee usein lapsensa taidepolkua järjestellen, tukien, puolustaen ja toisinaan myös huolta 
kantaen. Näin ollen tutkimus toimii huoltajien kertomusväylänä, sillä huoltajien autenttista ker-
tomusta on pyritty vaalimaan mahdollisimman pitkälti sellaisenaan. Tutkimus on myös perus-
teltu osoitus siitä, että taiteen yhdenvertaisuutta Suomessa tulee kehittää edelleen. 
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1 Johdanto 

Monet tuntemistamme, historian merkittävimpinä pidetyistä taiteilijoista toteuttivat taidettaan 

vammastaan tai sairaudestaan huolimatta. Esimerkiksi Francisco de Goya kuuroutui uransa ai-

kana, Claude Monet oli osan elämästään sokea, Vincent van Goghilla oli mielenterveyden häi-

riö sekä Édouard Manetilla, Henri Matissella ja Auguste Renoirilla oli fyysistä toimintakykyä 

heikentävä sairaus (Brueggemann, Hetrick, Yergeau & Brewer, 2012, s. 70). Myös nykypäi-

vänä taiteen alalla toimii monia henkilöitä, joilla on jokin vamma tai muita erityisiä tarpeita. 

Esimerkiksi autisminkirjoon kuuluva taiteilija Stephen Wiltshire kykenee piirtämään suuren ja 

tarkan panoraamakuvan ulkomuistista vain lyhyen vilkaisun jälkeen (Cosslet, 2017). Edesmen-

nyt performanssitaiteilija Lisa Bufano löysi intohimonsa tanssista jalkojensa amputaation jäl-

keen (Shea, 2007). Lisäksi vuonna 1987 Marlee Matlin voitti ensimmäistä kertaa kuurona näyt-

telijänä parhaan naispääosan Oscar-palkinnon ja tänä vuonna saimme todistaa historiallista het-

keä, kun parhaan miessivuosan Oscar-palkinnon sai niin ikään kuuro Troy Kotsur (Barnes, 

2022).   

Edellä mainitut esimerkit ovat osoituksia siitä, että vamma, sairaus tai muu erityistarve ei ole 

estänyt taiteen tekemistä, vaan se on saattanut olla jopa uniikki väylä taiteen tekemiselle. Tai-

teesta on myös voinut kehittää uran erityisen tuen tarpeista huolimatta. Vaikka Taiteen edistä-

miskeskuksen erityisasiantuntijan Ulla Lassilan mukaan erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoi-

den asema on parantumassa (Remes, 2020), Suomessa erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä 

taideharrastukseen, -opetukseen tai -koulutukseen pääseminen ja osallistuminen ei kuitenkaan 

ole vielä itsestäänselvyys. On olemassa monia tekijöitä tai syitä, jotka voivat estää tai hanka-

loittaa osallistumista taidetoimintaan. Näitä syitä voivat olla esimerkiksi vallitsevat yhteiskun-

nalliset asenteet, tarvittavan osaamisen puuttuminen tai se, ettei tilojen ja toimintojen esteettö-

myys toteudu (Laes ym., 2018; Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). Lisäksi osallistuminen 

ammattimaisesti ohjattuun ja tuettuun taidetoimintaan riippuu usein henkilön tai hänen per-

heensä aktiivisuudesta ja asuinpaikasta (Haveri, 2016, s. 13), sillä tämänkaltaista taidetoimintaa 

tarjotaan vain muutamilla Suomen paikkakunnilla.  

Lähtökohtani tutkimusaiheelle on muovautunut aikaisempien tutkimuksieni pohjalta. Olen teh-

nyt kirjallisuuskatsauksen adhd-oireisista lapsista kuvataiteessa sekä raportin taiteen ja kulttuu-

rin saavutettavuudesta. Molemmissa tutkimuksissa törmäsin jatkuvasti siihen, että erityistä tu-
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kea tarvitsevilla henkilöillä ei ole aina tasavertaisia lähtökohtia harrastaa, opiskella tai amma-

tillisesti kouluttautua taiteen parissa. Tutkimusaihe on tärkeä, jotta yhteiskunnan tietoisia ja tie-

dostamattomia rakenteita voidaan purkaa niin, että taiteesta ja sen tekemisestä tulisi entistä yh-

denvertaisempaa kaikille. Taide itsessään on yhdenvertaista ja sen tulisi myös toteutua sellai-

sena.  

Tutkimukseni teoreettisessa viitekehyksessä käsitellään erilaisia taidekäsityksiä sekä avataan 

taidekasvatuksen ja erityistaidetoiminnan sisältöjä. Räsänen (2006, s. 11) kuvailee, että taiteen 

olemuksen uskotaan lähtökohtaisesti olevan positiivinen ja kasvua edistävä. Teoreettisessa vii-

tekehyksessä esittelen kirjallisuutta, jossa kuvataan millä tavoin taide voi tukea yksilöiden kas-

vua ja kehitystä. Lisäksi taiteen tekemisen vaikutuksia tarkastellaan myös erityistä tukea tarvit-

sevan henkilön näkökulmasta. Taiteen myönteisillä vaikutuksilla voidaankin perustella sitä, 

miksi taiteen tulisi olla jokaiselle saavutettavissa. Teoriaosuudessa määrittelen myös yhdenver-

taisuuden ja esittelen siihen liittyviä lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia. Lopuksi kuvailen osal-

lisuutta sekä taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta, jonka kirjalliseen osioon on hyödynnetty 

vuonna 2020 tekemääni raporttia taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta. Saavutettavuus on 

oleellinen osa tätä tutkimusta, sillä se on kaiken erityistaidetoiminnan mahdollistaja. 

Tutkimuksessani käytän käsitettä taidetoiminta, jolla viittaan taiteen harrastamiseen, taideope-

tukseen ja taidealan ammatilliseen koulutukseen. Käsitteellä taidepolku puolestaan kuvaan 

kaikkea taidepainotteista toimintaa, johon erityistä tukea tarvitseva henkilö on osallistunut elä-

mänsä eri vaiheissa. Tutkimuksessani käytän myös käsitettä erityistä tukea tarvitseva henkilö. 

Erityisen tuen tarpeisiin liittyvät käsitteet ovat haastavia, sillä tutkimukseni tarkoitus ei ole ko-

rostaa taiteen tarkastelua minkään vamman tai sairauden kautta. Kyseessä on joka tapauksessa 

ihminen, joka ei tarvitse erityismääritelmää tehdäkseen taidetta omista lähtökohdistaan. Ai-

heesta kertovassa kirjallisuudessa ja tutkimuksissa usein sidotaan erityistarpeet taiteen tekemi-

sen kanssa yhteen, kuten esimerkiksi termillä “kehitysvammainen taiteilija”. Kuitenkaan taitei-

lijasta, jolla ei ole erityisen tuen tarpeita, ei käytetä termiä “vammaton taiteilija”. On hyvä tie-

dostaa, että taiteen kentällä polku yhdenvertaisuuteen on vielä kesken, joten oikeita ja inhimil-

lisiä käsitteitä ei välttämättä ole vielä olemassa. Tässä tutkimuksessa pyrin kiinnittämään huo-

miota siihen, etten anna taiteelle tai taiteilijoille mitään erityisliitteitä, mikäli se ei ole näkökul-

man kannalta oleellista tai toivottua.  

Tutkimuksen käsitteistössä tukeudun Haverin (2016) kirjoittamaan Hyviä kysymyksiä -oppaa-

seen, joka on tuotettu taiteen yhdenvertaisuutta edistävän Kettuki ry:n kanssa. Opas sisältää 
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ohjeistuksia siitä, missä yhteyksissä erityisen tuen tarpeista saa ja pitää puhua taiteen yhtey-

dessä. Haverin (2016, s 59.) mukaan taiteilijan elämäntarinasta puhuttaessa erityisen tuen tar-

vetta ei ole syytä erottaa, jos sillä on merkitystä taiteilijan elämän hahmottamiseen ja hänen 

taiteensa ymmärtämiseen. Haveri mainitsee, että esimerkiksi teoksia esiteltäessä tulisi aloittaa 

niin sanotusti taide edellä. Lisäksi hän toteaa, että erityistä tukea tarvitsevan henkilön tulisi 

lähtökohtaisesti saada itse päättää onko vammaisuudesta tai tuen tarpeista puhuminen hänellä 

tärkeää. Haveri kuitenkin korostaa, että joissakin tapauksissa tuen tarpeista mainitsematta jät-

täminen voi olla jopa loukkaavaa, esimerkiksi silloin, jos erityistä tukea tarvitseva taiteilija pyr-

kii ottamaan kantaa erityisen tuen tarpeisiin koskeviin asioihin. (Haveri, 2016, s. 59–60.) 

Mielestäni Brueggemann (2012) toteaa oivallisesti, että erityistarpeet ovat osa sitä, mitä tarkoit-

taa olla ihminen, sen sijaan, että ne olisivat elämästä jotakin irrallista tai epänormaali tila. Tut-

kimuksessani käytän käsitettä erityistä tukea tarvitseva henkilö vain sen vuoksi, että tutkimuk-

seni näkökulma tulisi selväksi. Yleisesti erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tarkoitetaan yk-

silöä, jonka tarpeisiin enemmistölle suunnatut järjestelyt eivät jostain syystä sovi (Kivirauma, 

2015). Toisin sanoen, tässä tutkimuksessa erityisellä tuella tarkoitan, että on mahdollista löytää 

sellaisia keinoja, joilla kukin pystyy toimimaan itselleen sopivalla tavalla. Yksittäisiä erityisen 

tuen tarpeita voi kuitenkin pilkkoa kohdistetumpiin määritelmiin. Takalan (2016, s. 18) mukaan 

erityistarpeiden diagnosointi on kehittynyt ja nimitykset ovat muokkautuvat jatkuvasti. Takala 

(2016, s. 19) on luonut listauksen erityisen tuen tarpeista Tilastokeskuksen vuoden 2010 kir-

jausten pohjalta, johon on koottu erityisopetukseen siirrettyjen oppilaiden erityistarpeita. Lis-

taukseen on luokiteltu vaikea tai lievä kehitysviivästymä ja vaikeimmin kehitysvammaiset, 

kuulo- tai näkövamma, aivotoiminnan häiriö, liikuntavamma tai vastaava, tunne-elämän häiriö 

tai sosiaalinen sopeutumattomuus, autismiin tai Aspergerin oireyhtymään liittyvät oppimisvai-

keudet, kielen kehityksen häiriöstä (dysfasia) johtuvat oppimisen vaikeudet ja muut syyt (Ta-

kala, 2016, s. 19.) Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä voi siis olla vaikeuksia ajattelussa, 

oppimisessa, keskittymisessä, käyttäytymisen kontrolloinnissa, puhekommunikaatiossa, kuule-

misessa, näkemisessä, liikkumisessa tai fyysisen hyvinvoinnin ylläpitämisessä (Moberg & 

Vehmas, 2015). Käsitteenä erityistä tukea tarvitseva henkilö kattaa siis laajan kirjon erilaisia 

diagnooseja tai tuen tarpeita ja se on silti mahdollisimman neutraali käsite, kun halutaan huo-

mioida yksilön omat lähtökohdat ja tarpeet.  

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetoiminta on mielenkiintoinen tutkimuskohde, sillä 

aiheesta kertovaa kirjallisuutta sekä aikaisempia tutkimuksia on rajallisesti. Se on sikäli mer-
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killistä, sillä kuitenkin on paljon tutkittu esimerkiksi liikuntakasvatuksen mahdollisuuksista eri-

tyistä tukea tarvitseville henkilöille. Aikaisempia taiteen kentän tutkimuksia on kuitenkin muun 

muassa tehty erityiskuvataidekasvatuksesta (Salonen, 2012) sekä kuurojen ja vammaisten tai-

teilijoiden toimintamahdollisuuksia ja taidepoluista (Salonlahti, 2019). Tutkimukseni tarjoaa 

taiteen alalle uuden näkökulman, sillä tutkimuksen kohderyhmänä ovat erityistä tukea tarvitse-

vien henkilöiden huoltajat. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millainen taidepolku huol-

tajien erityistä tukea tarvitsevalla lapsella on ollut ja millaiset asiat ovat vaikuttaneet sen muo-

dostumiseen. Lisäksi tutkimuksessani selvitän, miten huoltajien näkökulmasta yhdenvertaisuus 

on toteutunut taidepolulla. Tästä näkökulmasta on myös perusteltua jättää erityisen tuen tarpeet 

määrittelemättä tarkemmin, sillä tutkimukseni tarkoituksena on kartoittaa taidetoiminnan toteu-

tumista ja huoltajien kertomuksia aiheesta. 

Tutkimuksessani myös tarkastelen millaisia merkityksiä ja kokemuksia taide voi luoda erityistä 

tukea tarvitsevalle henkilölle. Lisäksi selvitän, millaisia mahdollisuuksia on ylipäätänsä osal-

listua taideharrastukseen tai -koulutukseen silloin kun on erityisen tuen tarpeita. Huoltajien ker-

tomuksista on tarkoituksena myös kartoittaa yhdenvertaisuutta parantavia tekijöitä. Tutkimuk-

seni on laadullinen ja hyödynnän siinä narratiivista lähestymistapaa, jossa aineista kerätään ker-

ronnallisella haastattelulla. Valitsin tutkimukseni kohderyhmäksi huoltajat, sillä heidän kerto-

mana on mahdollista tarkastella koko taidepolun kaarta, siihen liittyneitä järjestelyitä ja sen 

vaikutuksia lapsen oppimiselle ja hyvinvoinnille. Koska vastaavanlaisia tutkimuksia, joissa 

olisi tarkasteltu taiteen yhdenvertaisuutta huoltajien näkökulmasta, ei ole aikaisemmin tehty, 

erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden huoltajat pääsevät myös ensi kertaa ääneen.  
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2 Taide ja sen toteutustapoja 

Taiteelle ei ole olemassa kiistatonta määritelmää, joten Tuomikoski (1987, s. 49) toteaa, että 

jokainen yksilö voi ratkaista omalla kokemuksellaan sen, millaisena taiteen käsittää. Yleisesti 

todeten, taide on käsitteenä hyvin moniulotteinen sekä jatkuvassa muutoksessa. Ennen taiteesta 

on käytetty muita nimityksiä ja kuvailuja, joten taiteen kokonaiskuvan kannalta on oleellista 

kuvailla taiteen kehittymistä käsitteenä sekä tarkastella sen roolia historiassa. Lisäksi taiteen 

käsitettä voi hahmottaa tarkastelemalla sen suhdetta tieteeseen ja listaamalla taiteelle annettuja 

tehtäviä. Tässä kappaleessa tutustutaan myös taidekasvatukseen sekä erityistaidetoimintaan. 

Lopuksi käsitellään taiteen myönteisiä vaikutuksia yksilöiden kasvulle ja kehitykselle peilaten 

niitä myös erityistä tukea tarvitsevan henkilön näkökulmasta. 

2.1 Taide historiallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta 

Dissanayake (2002, s. 251) on tutkinut taiteen merkitystä ihmisen evoluutiossa ja toteaa sen 

olleen jo muinaiselle ihmiselle tyypillinen keino tehdä sosiaalisesti tärkeistä toimista mieleen-

painuvia ja nautinnollisia. Hän kuvailee taiteen olleen ihmislajille yhtä luontaista kuin puheen 

tai työkalujen tuottaminen (Dissanayake, 2002, s. 251). On kuitenkin syytä huomauttaa, että 

esimerkiksi kuvataide on yhteiskunnan luoma suhteellisen uusi ilmiö, joten se mitä nyt kutsu-

taan taiteeksi, ei toistu samanlaisena ihmislajin historiassa (Kaplan, 2000, s. 58). Kaplan (2000, 

s. 58) kuvailee, että Dissanayaken tarkoittama taide ei siis ollut tietoisesti erillistä toimintaa 

vaan se oli osana jokapäiväistä elämää laulamisen, tanssimisen, runollisen tarinankerronnan, 

kehon maalauksen ja koristelun muodoissa. Taide ei ole myöskään aina tunnettu nimellä taide. 

Varto (2011, s. 18) kuvailee, että varhaisissa kirjoituksissa puhutaan luonnon imitoimisesta (mi-

mesis), jota tuotettiin tanssina, kuvina ja lauluina. Hänen mukaansa tämänkaltaiset tuotokset 

ovat olleet poikkeuksellisia erotessaan selkeästi esikuvistaan, sillä ihminen alkoi käyttämään 

kokemustaan ja osaamistaan kokonaisvaltaisemmin. Toisin sanoen, ihminen kykeni luomaan 

jotakin, jota ei esiintynyt sellaisenaan luonnossa ja oppi antamaan sille merkityksiä, jotka ny-

kypäivänä tunnistettaisiin kulttuurisiksi. (Varto, 2011, s. 18.) 

Jos ajatellaan taiteen alkaneen jo ihmislajin toiminnan ensimmäisistä taiteellisista piirteistä, 

Dissanayaken (2002, s. 34) mukaan käyttäytymistieteen näkökulmasta taide on ollut välttämät-

tömyys ihmisen kehityksen kannalta. Tätä selittää se, että taiteen tekeminen ei ole karsiutunut 

ihmisen evoluutiossa (Dissanayake, 2002, s. 34). Kaplan (2000, s. 61) tarkentaa, että Dissa-

nayake ei tarkoita tällä kuitenkaan sitä, että ihmisellä olisi jokin taiteellinen geeni, vaan hänen 
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mukaansa ihmisellä on synnynnäinen tarve ”tehdä erityistä”, jota voidaan taiteen menetelmien 

kautta toteuttaa. Käsillä taitaminen on myös olennaisesti vaikuttanut ihmisen kehittymiseen. 

Tähän Varto (2011, s. 17) viittaa Singerin ja Cavalierin yleisesti vakiintuneella käsityksellä, 

jonka mukaan ihmisestä tuli ihminen silloin kun kädentaidot kehittivät aivojen kokoa. Singerin 

ja Cavalierin mukaan kehitystä tapahtui myös toiseen suuntaan eli kun aivojen koko kasvoi, 

samalla kädentaidot tarkentuivat (viitattu lähteessä Varto, 2011, s. 17). Varto (2011, s. 17) ku-

vailee, että ihmiselle tyypillinen toiminta-avaruus eli käden ja silmän yhteistyö vaikutti lopulta 

pysyvästi ihmislajin kehitykseen.    

Taiteesta on puhuttu myös käsitteinä taito ja taitaminen. Varton (2011, s. 18) mukaan taitami-

sessa olennaista on, että taidolla voidaan muuttaa jokin, esimerkiksi arkipäiväinen teko, tai muu 

eriytymätön asia, sellaiseksi, jolla on lähtökohtaansa merkittävämpi arvo. Varto kuvailee, että 

Sokrates, Platon ja Aristoteles ovat käsitelleet taitamista perusteellisesti ja erityisesti Aristoteles 

määritelmä taitamisesta on jäänyt vallitsevaksi. Varto (2011, s. 19) viittaa Aristoteleen, jonka 

mukaan taitamisessa korostuu toiminnan lisäksi oman työn ja toiminnan arvioiminen sekä sen 

opettaminen muille. Lisäksi Varton mukaan taitamiseen liittyy myös hyvän tunteminen, eli opi-

taan tunnistamaan sellaisia tapoja, joita kannattaa jatkossakin hyödyntää. Tämä johdattaa Var-

ton mukaan siihen, että pyrkimyksenä on toimia aina taitavampana, jolloin mahdollistuu myös 

uuden luominen ja sen arvioiminen suhteessa aiemmin valmistettuun. (Varto, 2011, s. 19.) 

Lehikoinen ja Vanhanen (2017, s. 9) toteavat taiteen antavan merkittävän panoksen myös yh-

teiselle kulttuuriselle pääomalle. Varton (2011, s. 18) mukaan taiteella on ollut niin merkittävä 

rooli historiallisten kulttuurien kehityksessä, että kulttuureja voidaan jopa erotella toisistaan 

taiteellisten piirteiden avulla. Hänen mukaansa taide on ollut luontaisena osana kuvallisissa esi-

tyksissä, muistiinkirjoitustavoissa sekä rituaaleissa musiikkina, tanssina, kuvina ja esityksinä. 

Efland (1990, s. 8) toteaa, että jo Platonin ja Aristoteleen kirjoituksissa painotettiin taiteen mer-

kitystä kulttuurin ylläpitämisen välineenä, mutta taiteen estetiikan sijasta korostui taiteen di-

daktinen vaikutus. Suomen historiassa Varton (2011, s. 20) mukaan taiteellista toimintaa hyö-

dynnettiin kansallisen kulttuurin esille tuottamisessa ja sen kehittämisessä. Lisäksi Suomessa 

myös reagoitiin taiteen tarpeeseen kansan näkökulmasta, sillä suomenkielisen kirjallisuuden, 

teatterin, kuvataiteiden ja kansallisen musiikin kehittyessä, haluttiin mahdollistaa kasvatus tai-

teeseen kaikille (Varto, 2011, s. 20). 
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Litzen (1980, s. 11) toteaa taiteen olevan yleisnimi kulttuurisille tuotteille ja niiden tuottami-

seen liittyville toiminnoille. Taide voi olla visuaalisten taidemuotojen lisäksi muun muassa mu-

siikkia, runoutta, tanssia ja performansseja, toisaalta myös leikkejä tai rituaaleja (Dissanayake, 

2002, s. 251). Muita taidemuotoja ovat esimerkiksi luova kirjoittaminen, teatteri ja mediataide 

(Fowler, 1996, s. 87–90). Yleisesti voidaan todeta, että taide on ilmaisua sekä taitoa luoda te-

oksia, joiden kautta ajatukset, tunteet tai henkilökohtaiset merkitykset välittyvät katsojalle (Rä-

sänen, 2011, s. 129). Myös Fowler (1996, s. 86) kuvailee, että kollektiivisesti taide esittää eri-

laisia tapoja luoda merkityksiä. Räsäsen (2006, s. 13) mukaan merkitysten luomisen lisäksi 

taide on kuvataiteellisesta näkökulmasta kokemusten muuntamista kuviksi. Räsänen lisää, että 

taiteen tekeminen ja tulkinta laajentaa ymmärrystä ja auttaa löytämään uusia näkökulmia maa-

ilmasta.  

2.2 Taide suhteessa tieteeseen 

Taidetta voidaan myös hahmottaa vertailemalla sitä tieteeseen. Immonen (1980, s. 8) esittää, 

etteivät taiteen ja tieteen totuudet ole eriarvoisia, ne vain kuuluvat eri luokkaan. Hänen mu-

kaansa taiteen ja tieteen ovat samankaltaisia, sillä niiden avulla pyritään ymmärtämään itseä 

sekä omaa suhdetta ympäristöönsä. Immosen mukaan ero taiteen ja tieteen välillä on, että ne 

täyttävät tehtävänsä eri tavoin. (Immonen, 1980, s. 8.) Tieteen ja taiteen eroa voidaan myös 

tarkentaa tarkastelemalla niistä saatavaa tietoa ja sen ominaisuuksia. Tuomikosken (1987, s. 

39) mukaan tieteessä käsitteet ja havainnot syntyvät ajattelulla ja kokeellisilla menetelmillä 

pyrkien tuottamaan objektiivista, yksilöstä riippumatonta tietoa. Taiteessa taas luodaan havain-

toja ja käsitteitä tunteiden ja kokemusten kautta luoden subjektiivista, minäkohtaista ja yksilöä 

puhuttelevaa maailmankuvaa (Tuomikoski, 1987, s. 39). 

Toisaalta taidetta ja tiedettä voi myös suhteuttaa ja soveltaa toisiinsa, kun tarkastellaan taiteen 

tiedettä ja tieteen taidetta (Kaplan, 2000, s. 14). Tiede ja taide ovat yhtä päteviä sekä inhimillisiä 

maailmankuvan ja tietoisuuden muodostuksen välineitä ja ne parhaimmillaan täydentävät toi-

siaan sen sijaan, että ne ajateltaisiin vastakohtina (Tuomikoski, 1987, 40). Myös Immonen 

(1980, s. 8) vahvistaa, etteivät taiteen ja tieteen avulla saadut lopputulokset tee toisiaan tarpeet-

tomiksi. Fowler (1996, s. 19) kuvaileekin taiteen täydentävää vaikutusta tieteelle siten, että il-

man mielikuvituksen kehittymistä ja kykyä luoda ihminen olisi jumissa elämässä sellaisenaan 

kuin se on eikä sellaisena kuin se voisi olla. 



 

12 
 

2.3 Taiteen tehtäviä 

Taiteen luonteesta on käyty laajaa keskustelua ja yksi tapa hahmottaa taidetta on tarkastella 

taiteelle annettuja tehtäviä. Mag Uidhir (2013, s. 1) toteaa, että taiteella on ainakin yksi selkeä 

ominaisuus: taide on tarkoituksellisen toiminnan tuotos, jossa taiteen tekeminen on tavoite jo 

itsessään. Aiemmissa luvuissa on mainittu esimerkiksi taiteen olleen merkityksellinen piirre 

ihmisen ja kulttuurien kehityksessä. Lehikoinen ja Vanhanen (2017, s. 9) täydentävät, että tai-

teen monipuoliset, yhteiskunnalliset tehtävät ovat olleet eettisiä, moraalisia, kasvattavia, tera-

peuttisia, terveyttä vahvistavia sekä ratkaisuja etsiviä. Heidän mukaansa taiteen tehtävänä on 

myös haastaa ja ehdottaa uusia tapoja taiteesta, taiteellisesta ajattelusta ja taiteen tekemisestä 

(Lehikoinen & Vanhanen, 2017, s. 9). 

Varto (2011, s. 27) esittää, että tietoisella taitamisella ja taiteen välineiden oppimisella ihmisen 

on mahdollista saavuttaa kykyjä, jotka ovat sekä tärkeitä jokapäiväisessä elämässä että amma-

tillisessa kehittymisessä. Fowler (2001, s. 48–49) kuvailee, että taiteen tekemisessä on toisaalta 

kyse luovasta ongelmanratkaisusta, jossa oppijat voidaan tietoisesti osallistaa heidän omaan 

oppimisprosessiinsa. Fowlerin mukaan taiteessa vastauksia ei anneta ulkopuolelta, vaan taidetta 

tekemällä oppijat selvittävät omia ajatuksiaan ja muodostavat niitä esille saatavilla olevien vä-

lineiden avulla. Näin ollen oppiminen tapahtuu niin sanotusti sisältä ulospäin, samalla kehittäen 

kriittistä ajattelua sekä analysoinnin ja päätöksenteon taitoja. (Fowler, 2001, s. 48–49.) Räsänen 

(2011, s. 138) esittää taiteellisen työskentelyn olevan eheä prosessi, jossa oppija voi olla mu-

kana jokaisessa vaiheessa aina ideoimisesta toteuttamiseen. Näin ollen myös tekemisen prosessi 

on yhtä arvokas lopputuloksen kanssa (Räsänen, 2011, s. 138). Myös Salovaara (2006, s. 66) 

kuvailee taiteellisen työskentelyn erityislaatuisuutta siten, että taiteellisessa työskentelyssä on-

nistuminen ei tarkoita, että lopputuloksen tulisi olla tietynlainen tai ennalta määrätty. Näin ollen 

erityistä tukea tarvitseva henkilö voi kehittyä taiteellisessa ilmaisussaan, vaikka hänellä olisi 

esteitä jollakin muulla tekemisen alueella (Salovaara, 2006, s. 66). 

Taiteen luonteen kuvaamiseen ovat vaikuttaneet paljon myös Deweyn kokemuskäsitykset. 

Grierson (2017) avaa Deweyn esittämiä kokemuskäsityksiä siten, että taide on aktiivinen osa 

elämää ja ilmaisua ja se kytkeytyy kokemukseen. Westerlund ja Väkevä (2011, s. 41) mukaile-

vat Deweyn ajatuksia siten, että taide on laajimmillaan tapa kokea ja taito ilmaista. He esittävät, 

että Dewey korosti taiteen ja esteettisen kokemuksen tärkeää merkitystä muussa kasvatuksessa, 

sillä taiteen kautta luodaan edellytyksiä kokonaisvaltaiselle kasvulle (Westerlund & Väkevä, 
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2011, s. 51). Myös Räsänen (2011, s. 127) toteaa, että taidekasvatuksessa toteutettava taidepe-

dagogiikka tulisi sitoa osaksi kasvatuksen ja elämänhallinnan tavoitteita, sillä sen avulla voi-

daan tukea sosiaalisen ja persoonallisen elämän kehittymistä.  

2.4 Taidekasvatus 

Taidetta voidaan harrastaa, sitä voidaan opettaa ja taiteesta voi saada ammatin. Toisinaan tai-

teen ohjattuun tekemiseen viitataan käsitteellä taidekasvatus. Varto (2011) kuvailee, että taide-

kasvatuksella tarkoitetaan toimintaa, jossa opetetaan työskentelemään taiteen menetelmin sekä 

arvioimaan toiminnan tuloksia. Räsänen (2006, s. 11–12) hahmottelee taidekasvatuksen määri-

telmää Hollon sekä Readin näkemyksien pohjalta, joiden mukaan taidekasvatuksessa yhdisty-

vät olemukselliset ja välineelliset arvot sekä tunne ja taiteelle ominainen tieto linkittyvät. Tai-

dekasvatuksessa toteutetaan taidepedagogiikkaa, joka on Räsäsen (2011, s. 121) mukaan avoin 

käsite. Varto (2011, s. 27) toteaa, että taidepedagogiikkaa hyödynnetään niin tavoitteellisessa 

taidekasvatuksessa kuin taiteen ammattimaisessa koulutuksessa. Räsäsen (2011, s. 121–122) 

mukaan taidepedagogiikan näkemykset taiteen ja kasvatuksen tarkoituksista ja tehtävistä ovat 

kuitenkin jatkuvassa muutostilassa.   

Salonen (2012) on tehnyt tutkimuksen erityiskuvataidekasvatuksesta, jossa hän selvitti miten 

taidekasvattajat mukauttavat opetustaan erityistä tukea tarvitseville oppilaille. Tutkimukses-

saan hän pohti, millainen taidekasvatus olisi hyvää erityistä tukea tarvitseville ja sopisiko se 

myös yleisopetuksessa oleville oppilaille. Salonen (2012, s. 102) tuli siihen johtopäätökseen, 

että kaikkia oppilaita tuen tarpeista riippumatta tukee opetus, jossa hyödynnetään kaikkia aiste-

ja, erilaisia oppimistyylejä sekä kykyä oppia monikanavaisesti. Tämänkaltaista taidekasvatusta 

on mahdollista toteuttaa, sillä Lehtisen ja Lehtisen (2008, s. 12) mukaan taidekasvatukseen liit-

tyy oleellisesti kuvailmaisu, jonka on mahdollista toteutua fyysisistä esteistä huolimatta, sillä 

siinä voidaan hyödyntää kaikkia eri aistikanavia. Heidän mukaansa kuvailmaisuun liittyy luo-

misen ilo ja unelmien toteuttaminen sekä väylä omien tunteiden purkamiselle ja käsittelylle. 

Lisäksi he esittävät, että kuvailmaisu auttaa oman identiteetin hahmottamisessa sekä tarjoaa 

mahdollisuuden löytää omia voimavaroja ja taitoja. Kuvailmaisu on myös yhteydessä kaikkiin 

muuhun oppimiseen, jossa konkretisoidaan käsitteitä, hahmotetaan tilaa ja kehoa, kehitetään 

omaa ilmaisua sekä viestintää ja harjoitetaan luetun ja kuullun ymmärtämistä. (Lehtinen & Leh-

tinen, 2008, s. 12–14.) 
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Taidekasvatus voidaan hahmottaa myös sen toteutuspaikkojen kautta. Varton (2011, s. 22) mu-

kaan taidekasvatusta toteutetaan monessa eri paikoissa kuten taidelaitoksissa, kouluissa, va-

paassa sivistystyössä ja harrastuksissa. Myös mikä tahansa muu koulutus, jossa olennaisessa 

roolissa ovat taiteen toimintatavat, voidaan tulkita taidekasvatukseksi (Varto, 2011, s. 22). 

Varto (2011, s. 23) myös huomauttaa, että taidekasvatuksen käytännöt ovat levinneet myös 

muille ihmisen toiminnan alueille, kuten hyvinvointi- ja sosiaalialalle sekä markkinointiin ja 

hallintoon. On todettu, että esimerkiksi hyvinvointia lisäävissä palveluissa ja organisaatioiden 

kehittämisessä taiteellisten menetelmien avulla on löydetty tehokkaita, uutta ajattelua ja toimin-

taa kehittäviä menetelmiä. (Varto, 2011, s. 23.)  

Suomessa on mahdollisuus osallistua tavoitteelliseen ja tasolta toiseen etenevään taiteen perus-

opetukseen, jonka puitteissa on tarjolla arkkitehtuurin, kuvataiteen, käsitöiden, mediataiteen, 

musiikin, sanataiteen, sirkustaiteen, tanssin ja teatteritaiteen opintoja (Opetushallitus, 2017). 

Opetushallitus (2017, s. 10) kuvailee taiteen perusopetuksen tehtäväksi tarjota oppilaille mah-

dollisuuksia opiskella taidetta pitkäjänteisesti sekä edistää taidesuhteen kehittymistä ja elin-

ikäistä taiteen harrastamista. Lisäksi taiteen perusopetus tarjoaa myös valmiuksia taiteenalan 

ammatillisiin koulutuksiin (Opetushallitus, 2017, s. 10). Myös erityisen tuen tarpeet tulee huo-

mioida opetuksessa, sillä taiteen perusopetuksen opetussuunnitelmaan on kirjattu, että oppi-

määrä voidaan yksilöllistää vastaamaan oppilaan opiskelu- ja oppimisedellytyksiä siten, että 

oppilas voi kehittää taitojaan omista lähtökohdistaan (Opetushallitus, 2017, s. 15). 

2.5 Taide kasvun ja kehityksen tukena 

Taiteella on tunnistettu olevan useita oppimista ja hyvinvointia tukevia vaikutuksia. Ruismäki, 

Hietanen ja Sepp (2022) kuvailevat taiteellisen toiminnan tukevan mielikuvitusta, itseluotta-

musta ja minäpystyvyyden kehittymistä sekä edistävän fyysisiä, sosiaalisia, kognitiivisia ja 

emotionaalisia vahvuuksia sekä taitoja. He mainitsevat, että taidekasvatuksen voimaa ei välttä-

mättä pysty aina edes sanallistamaan, sillä se on kytköksissä toimintaan ja kokemuksiin (Ruis-

mäki ym., 2022). Salovaaran (2006, s. 70) mukaan taidekasvatuksellinen toiminta luo myös 

mahdollisuuksia yksilön tai yhteisön identiteetin tutkimiseen ja tukemiseen. Taiteellinen toi-

minta vaikuttaa myönteisesti muun muassa itsetuntoon ja käsitykseen itsestä ja siten myös ys-

tävyyssuhteisiin sekä vuorovaikutustaitoihin (Sutela, 2017, s. 71). Myös itseluottamusta voi-
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daan tukea taiteen kautta saaduilla onnistumisen kokemuksilla (Robinson, 1982, 105–106). Li-

säksi Ruismäki ja kollegat (2022) mainitsevat, että jos yksilöllä on taiteen ja taitamisen koke-

mus, on hänellä myös kokemus elämästä. 

Liikanen (2009, s. 92) toteaa, että taiteella on todettu olevan kytköksiä hyväksi koettuun ter-

veyteen sekä parempaan toimintakykyyn. Neurotieteessä on tehty löydöksiä muun muassa siitä, 

miten kuvataide voi vaikuttaa hyvinvointiin. Näitä löydöksiä ovat, että kuvataiteellinen ilmaisu 

tukee kielellistä kehitystä, edistää luovuutta ja ongelmanratkaisua sekä mahdollistaa mielihy-

vän tunteita (Kaplan, 2000, s. 62). Uusikylä (2022) mainitsee, että jo koulussa taidekasvatuk-

sella voidaan luoda lapsille kokemuksia, joilla edistää onnellisuutta, iloa sekä itseluottamusta. 

Andersenin, Klausenin ja Skoglin (2019) tekemässä tutkimuksessa havaittiin, että taide- ja kult-

tuuripainotteisella interventiolla oli myönteisiä vaikutuksia oppilaiden itsesäätelyn kehittymi-

seen. Tutkimuksessa myös haastateltiin opettajia, jotka havaitsivat, että interventio tuki oppi-

laiden yhteistyötaitojen, konfliktien ratkaisutaitojen, osallisuuden, sanavaraston ja itseluotta-

muksen kehittymistä (Andersen ym., 2019). 

Räsänen (2011, s. 132) toteaa, että taide tarjoaa väylän vedota ihmisen aisteihin ja tunteisiin, 

jolloin se tukee kommunikaatiota sekä kulttuuristen arvojen välittämistä. Myös Robinson 

(1982, 105–106) toteaa taiteen tukevan kommunikointia, ilmaisua, tunteiden tutkimista sekä 

niiden tarkastelua. Anttila (2011, s. 167) vahvistaa, että taiteellisessa toiminnassa kokemuksille 

voidaan antaa ulkoinen muoto, jolloin mahdollistuu merkitysten vaihtaminen ja dialoginen koh-

taaminen. Myös Löytönen ja Sava (2011, s. 99) kuvailevat, että taidepedagogiikan kautta tar-

joutuu mahdollisuus erilaisten todellisuuskäsitysten dekonstruktioon, sillä taiteelliseen toimin-

taan kytkeytyy aina henkilökohtaiset kokemukset. Yksilön ilmaisua ja kokemusten jakamista 

voidaan siis tukea taiteen keinoin, sillä sanat, kuvat, äänet ja liikkeet ovat keskenään yhtä ar-

vokkaita tapoja esittää todellisuutta (Räsänen, 2006, s. 12). Näin ollen taide myös tarjoaa väyliä 

avoimuuteen, vastavuoroisuuteen, muutokseen ja vaikuttumiseen (Anttila, 2011, s. 169). Li-

säksi kun taiteessa löytää oman ilmaisutavan ja kokee tulleensa näkyväksi, tuo se yksilölle roh-

keutta, itsevarmuutta sekä onnistumisen kokemuksia (Kuitu, 2021, s. 56). Taiteen ja sen tar-

joama ilmaisuväylä tulisikin olla kaikkien ulottuvilla ja se on yksi taidekasvatuksen tärkeistä 

tehtävistä (Salovaara, 2006, s. 66). 

Taiteella on myös todettu olevan terapeuttisia vaikutuksia, sillä taiteen tekeminen tai sen kat-

sominen voi toimia eräänlaisena itsehoidon välineenä (Haapasalo, 2012, s. 110). Haapasalon 
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(2012, s. 110) mukaan taiteen avulla voi kokea eheytymistä ja sen avulla voi esimerkiksi ren-

toutua tai lievittää ahdistus- ja masennusoireita. Myös Sutela (2017, s. 72) mainitsee, että koska 

taiteen tekeminen tukee yksilön tunne-elämää, on sillä muun muassa lieventävä vaikutus ahdis-

tukseen ja stressiin. Taidetta onkin hyödynnetty yhtenä terapeuttisena menetelmänä. Esimer-

kiksi kuvataideterapiassa kehitetään ihmisen tietoisuutta omasta itsestään ja tuetaan oppimista, 

ongelmanratkaisua sekä tunteiden ilmaisua ja käsittelyä taiteen keinoin (Hautala, 2012, s. 14–

15). Lisäksi taideterapiassa taiteellinen toiminta laajentaa vuorovaikutuksellisia väyliä sekä 

mahdollistaa kehollisuuden, aistimukset sekä esteettisyyden (Rankanen, 2012, s. 186). Kuva-

taideterapeuttisista menetelmistä on koettu olevan hyötyä myös yleislääkärin työssä, sillä haas-

tatellessaan oireilevaa asiakasta, Haapasalo (2012, s. 110) kuvailee, että kuvan tekemisen kautta 

voi hahmottaa asiakkaan tietoisia ja tiedostamattomia tunteita, ajatuksia, mielikuvia ja fantasi-

oita silloin, kun asiakkaan on muutoin hankala ilmaista itseään. 

Taide onkin yksi hienovaraisimmista keinoista tavoittaa omia tunnekokemuksia (Löytönen & 

Sava, 2011, s. 109). Räsänen (2011, s. 134) kuvailee, että taidepedagogiikka on tiiviisti kytkök-

sissä tunnekasvatukseen ja sen kautta voidaan tarjota merkityksellistä toimintaa yksilöille. Hä-

nen mukaansa taiteen kautta voidaan myös tarjota erilaisia tapoja käsitellä arjen kokemuksia 

(Räsänen, 2011, s. 134). Koska tunteita voidaan herkällä tavalla tunnistaa taiteellisessa työs-

kentelyssä, voidaan taiteen tekemisellä edistää itsetuntemusta ja kulttuuristen arvojen ymmär-

tämistä (Löytönen & Sava, 2011, s. 115). Anttila (2011, s. 167) toteaa, että taiteen avulla yksi-

lölle tarjoutuu mahdollisuus jäsentää ja tulkita kokemuksiaan ihmisenä olemisesta tai suhtees-

taan maailmaan. Koska taiteella on valtavasti myönteisiä vaikutuksia kasvuun, kehitykseen ja 

muuhun kasvatukseen, Ruismäki kollegoineen (2022) esittävät taidekasvattajan olevan “hyvän 

elämän opettaja”.  

Sutelan (2017, s. 71) mukaan kansainvälisessä tutkimuksessa on todettu, että taiteellinen yh-

teistoiminta on vaikuttanut erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden hyvinvointiin positiivisesti 

ulottuen psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Lehtinen ja Lehtinen (2008, s. 14) 

kuvailevat, että taide voi jopa auttaa vammaan sopeutumisessa, sillä taidetoiminnassa voi tuoda 

omia luovia kykyjä esille riippumatta tuen tarpeista. Heidän mukaansa taide myös mahdollistaa 

taidenautintojen kokemisen ja ymmärtämisen sekä niiden hyödyntämisen myös luontevasti 

osana muuta oppimista (Lehtinen & Lehtinen, 2008, s. 14). Esimerkiksi taiteen keinot vuoro-

vaikutuksen kehittämisessä ovat tärkeitä varsinkin silloin, jos erityistä tukea tarvitsevalla hen-

kilöllä on vaikea ymmärtää sosiaalisia vihjeitä (Sutela, 2017, s. 73). 
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Fowler (1996, s. 92) kuvailee, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat hyötyä taiteesta ja 

sen tekemisestä. Hänen mukaansa taiteen tekemisellä voi olla sellaisia virkistäviä vaikutuksia, 

että tuen tarpeet tai vamman rajoitteet saattavat jäädä taka-alalle. Taiteen avulla voi löytää it-

sestään piileviä ja voimaannuttavia kykyjä, jotka tukevat itseluottamuksen kehittymistä (Fow-

ler, 1996, s. 92). Liikasen (2009, s. 95) mukaan taiteen avulla on mahdollista löytää sellaisia 

voimavaroja, jotka saattaisivat muutoin jäädä huomaamatta. Myös yksilön ominaisuudet, jotka 

näyttäytyvät niin sanotusti erityisinä, voivat jopa osoittautua voimavaraksi taiteellisessa ilmai-

sussa (Salovaara, 2006 s. 70). Esimerkiksi Kivilähde, Lindeberg ja Penttilä (2012, s. 71) kuvaa-

vat, että erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä voi olla puutteita toiminnanohjauksessa, joka voi 

taiteen näkökulmasta näyttäytyäkin etuna, joka ohjaa luovuuteen ja ennakoimattomaan toimin-

taan ja luomiseen. Itkonen (2008, s. 13) mainitsee, että erityistä tukea tarvitseva on usein niin 

sanotusti ”vapaa taiteen tekemisen säännöistä”, joten taiteellista prosessia ja lopputulosta ei 

määrittele se, mikä olisi “oikea” tapa tehdä taidetta. Toisin sanoen, työn lopputulos ei silloin 

kahlitse taiteentekijän luomisen prosessissa. Itkonen (2008, s. 13) kuitenkin huomauttaa, ettei 

taiteilijan erityisen tuen tarve tarkoita, että hänellä olisi automaattisesti enemmän luovuutta tai 

lahjakkuutta kuin taiteilijalle, jolla tuen tarpeita ei ole.  

Sutela (2017, s. 71–72) korostaa taidetoiminnan yhteisöllisyyden merkitystä erityistä tukea tar-

vitsevalle. Sutela (2017, s. 72) viittaa Kempeen, jonka mukaan yhteisöllinen taidetoiminta tu-

kee yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä auttaa löytämään omaa kanavaa luovuuden ilmaisemi-

seen ryhmässä. Reid ja Anderson (2011) ovat tehneet tutkimusta yhteisön ja yhteisöllisyyden 

vaikutuksista erityistä tukea tarvitsevalle taiteentekijälle. Tutkimuksessa ilmeni, että kun tai-

detta toteutetaan kannustavassa yhteisössä, tukee se taiteilijaidentiteetin kehittymistä, vähentää 

leimautumista sekä sillä on myönteisiä vaikutuksia hyvinvointiin. Taiteen tekeminen kannus-

tavassa yhteisössä mahdollistaa myös väyliä reflektoinnille, tietoisuudelle sekä voimaantumi-

sen tunteelle. (Reid & Anderson, 2011.) Myös minän kehitykselle on olemassa monipuolisia 

mahdollisuuksia yhteisöllisessä taidetoiminnassa (Sutela, 2017, s. 73). 

2.6 Erityistaidetoiminta ja sen sijoittuminen taidekentällä 

Haveri (2016, s. 27) kuvailee, että erityistaidetoiminta on kehitysvammaisten, autismin kirjoon 

kuuluvien sekä laaja-alaisia oppimisen vaikeuksista oireilevien henkilöiden tuettua taidetyös-

kentelyä. Hänen mukaansa erityistaidetoimintaa voidaan toteuttaa harrastuksena sekä ammatti-

maisesti ja se on pääsääntöisesti suunnattu aikuisille, mutta jonkin verran toimintaa on tarjolla 
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myös nuorille. Erityisryhmistä kehitysvammaisille on tarjolla eniten taidetoimintaa, mutta on 

myös useita toimijoita, jotka eivät rajaa kohderyhmiään, vaan vastaanottavat kaikki erityistä 

tukea tarvitsevat taiteesta kiinnostuneet. (Haveri, 2016, s. 18.) Erityistaidetoiminnan lisäksi out-

sider-taide ja ITE-taide kohtaavat keskenään samankaltaisia haasteita taiteen toimialalla (Maa-

seudun Sivistysliitto, Kettuki ry & Taiteen edistämiskeskus, 2021.) On hyvä tutustua näiden 

käsitteiden sisältöön, sillä ne limittyvät erityistaidetoimintaan, joka on oleellinen käsite tässä 

tutkimuksessa. Lisäksi esimerkiksi erityistä tukea tarvitseva taiteilija voi määritellä itsensä 

myös outsider- tai ITE-taiteilijaksi.  

Outsider-taiteelle ei ole mitään tiettyä, tarkkaa määritelmää ja määritelmä usein vaihteleekin 

eri maissa ja maanosissa (Kovasiipi, 2020). Määritelmä on myös siksi haastava, että varsinkin 

vanhemmassa kirjallisuudessa sitä käsitellään ”normaalin” ja ”epänormaalin” kautta, joka au-

tomaattisesti luo vastakkainasettelua leimaamalla ja toiseuttamalla. Colin Rhodes (2004), jonka 

kirjan suomennoksesta tuli käyttöön myös termi “Toinen taide”, kuvailee, että outsider-taitee-

seen liittyy tietynlainen ulkopuolisuus siinä mielessä, että outsider-taiteilija ei mahdu ammatti-

taiteilijan viralliseen määritelmään. Nykypäivänä outsider-taiteen käsitettä käytetään väljästi 

kuvailemaan akateemisen taidemaailman ulkopuolella syntynyttä ja tapahtuvaa taidetta sekä 

taiteellista toimintaa (Kovasiipi, 2020). Outsider-taidetta on kuitenkin hyvä käyttää vain puhut-

taessa taidemuodosta eikä liittäen ulkopuolisuutta etuliitteellä taiteilijaan (Haveri, 2016, s. 27).  

Suomessa outsider-taiteen perinne on melko nuorta, mutta Outsider Art Festivalin (2022) mu-

kaan outsider-taiteessa kiinnostuneiden määrä kasvaa joka vuosi. ITE-taide on Suomessa yksi 

tärkeimmistä outsider-taiteen muodoista (OAF, 2022). Maaseudun Sivistysliitto (2021) määrit-

telee, että ITE-taiteella tarkoitetaan visuaalista nykykansantaidetta ja se tulee sanoista Itse 

Tehty Elämä. Heidän mukaansa ITE-taiteilijat ovat itseoppineita eli heillä ei ole taidealan kou-

lutusta ja he myös määrittelevät, etteivät pidä ammattitaiteilijoita esikuvinaan tai tarvitse oh-

jausta taiteensa tekemiseen. ITE-taide sitoutuukin vahvasti taiteilijan elinympäristöön, kulttuu-

riseen taustaan ja omaan kokemusmaailmaan, jolloin se on myös osa taiteilijan elämänpolkua 

(MSL, 2021). Monessa kirjallisessa lähteessä mainitaan, että Suomessa yksi outsider-taiteen 

muodoista on erityistaide. Tämä on käsitteenä haastava, sillä taide tai taiteilija eivät kaipaa eri-

tyisen leimaa, joten Haverin (2016, s. 27) kirjoittamassa oppaassa mainitaan, että taidemuo-

dosta puhuttaessa suositellaan käytettävän käsitettä erityistaidetoiminta tai tuettu taiteen teke-

minen. Taiteilijaa voi tarvittaessa täsmentää nimityksellä erityistä tukea tarvitseva taiteilija tai 

taiteilija, jolla on erityisen tuen tarpeita (Haveri, 2016, s. 27). 
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3 Taiteen yhdenvertaisuus Suomessa 

Taiteeseen osallistumisen mahdollisuus on Lehikoisen ja Vanhasen (2017, s. 8) mukaan osa 

kulttuuristen perusoikeuksien ja hyvinvoinnin toteutumista sekä se tukee hyvää elämänlaatua 

ja elinikäistä oppimista. Tässä kappaleessa tutustutaan yhdenvertaisuuteen lakien ja kansainvä-

listen sopimusten kautta huomioiden taiteen yhdenvertaisuuden näkökulma. Lisäksi tarkastel-

laan saavutettavuuden ja osallisuuden käsitteitä ja tutustutaan viime vuonna tehtyyn, erityistai-

detoimintaan liittyvään toimialakartoitukseen. Saavutettavuudesta kertovassa kappaleessa on 

hyödynnetty vuonna 2020 tekemääni raporttia taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta Suo-

messa. 

3.1 Yhdenvertaisuus laissa ja kansainvälisissä sopimuksissa määriteltynä 

Oikeusministeriö (2022) kuvailee ylläpitämällään yhdenvertaisuus.fi-sivustolla yhdenvertai-

suuden tarkoittavan, että kaikki ihmiset ovat samanarvoisia. Oikeusministeriö (2022) täydentää, 

että oikeudenmukaisessa yhteiskunnassa henkilöön liittyvät tekijät eivät saa aiheuttaa syrjintää 

tai perusoikeuksien toteutumattomuutta. Tällaisia henkilöön liittyviä tekijöitä on listattu useita 

ja niistä mainittakoon esimerkkeinä vamma tai terveydentila (Oikeusministeriö, 2022). On ole-

massa useita lakeja ja kansainvälisiä sopimuksia, jotka turvaavat ja ohjaavat tasa-arvon ja yh-

denvertaisuuden toteutumista, joista yksi keskeisin on perustuslaki. Perustuslaissa on artikla 

yhdenvertaisuudesta (731/1999, 6 §), jossa mainitaan muun muassa, että ketään ei saisi ilman 

hyväksyttävää syytä asettaa eri asemaan. Näin ollen esimerkiksi vammaisuus ei saisi olla syynä 

eri asemaan joutumiselle. Perustuslaissa myös todetaan seuraavasti: 

Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle yh-

täläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös muuta 

kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.  (731/1999, 16 §). 

Jo perustuslaki luo siis pohjaa sille, että erityisen tuen tarve ei saisi olla esteenä mielekkäälle 

toiminnalle, kuten taidetoimintaan osallistumiselle. Perustuslain lisäksi on säädetty myös yh-

denvertaisuuslaki (1325/2014), joka on luotu edistämään yhdenvertaisuutta sekä ehkäisemään 

syrjintää. Yhdenvertaisuuslaki edellyttää viranomaisia ja koulutuksen järjestäjiä edistämään 

yhdenvertaisuutta toiminnassaan (1325/2014, 5 § & 6 §). Näin ollen esimerkiksi taiteen perus-

opetusta tarjoavat oppilaitokset ovat velvoitettuja luomaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuun-
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nitelmat (Opetushallitus, 2022). Yhdenvertaisuuslakiin on myös kirjattu kohtuullisia mukau-

tuksia vammaisten ihmisten yhdenvertaisuuden toteuttamiseksi (1325/2014, 15 §). Pykälässä 

mainitaan muun muassa viranomaisten, koulutuksen järjestäjien ja palvelujen tarjoajien velvol-

lisuus tehdä asianmukaisia ja kohtuullisia mukautuksia, jotta vammainen henkilö voi saada 

koulutusta tai palveluita ja edetä työurallaan. Näin ollen yhdenvertaisuuslailla tuetaan myös 

osallisuuden toteutumista. On olemassa myös laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019), 

joka velvoittaa kuntia muun muassa edistämään kulttuurin ja taiteen tekemistä, harrastamista ja 

saatavuutta. Lisäksi lakipykälässä mainitaan, että lain tavoitteena on edistää kaikkien väestö-

ryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia, osallistumista ja osallisuutta taiteeseen. Kunnat ovat 

siis velvoitettua järjestämään taide- ja kulttuuritoimintaa huomioiden eri väestöryhmien tarpeet. 

(166/2019.) 

Yhdistyneet kansakunnat ovat myös luoneet yleissopimuksen vammaisten henkilöiden oikeuk-

sista (27/2016). Tällä yleissopimuksella on tarkoitus turvata vammaisten henkilöiden ihmisoi-

keuksien toteutuminen. Yleissopimukseen on muun muassa kirjattu säädökset vammaisten hen-

kilöiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden turvaamisesta sekä palveluiden esteettömyyden ja 

saavutettavuuden edistämisestä. Taidepolun kannalta on oleellista nostaa koulutukseen liittyvä 

24 artikla, jossa tunnustetaan vammaisten henkilöiden oikeus koulutukseen ja elinikäiseen op-

pimiseen. Artiklassa kuvaillaan, että sopimuspuolten tulee varmistaa osallistava koulutusjärjes-

telmä muun muassa seuraavasti: 

b) mahdollistaa vammaisille henkilöille persoonallisuutensa, lahjakkuutensa ja luovuu-

tensa sekä henkisten ja ruumiillisten kykyjensä kehittämisen mahdollisimman pitkälle 

(27/2016: 24) 

Toisin sanoen, erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tulisi olla mahdollisuus hakea taidealan 

koulutukseen. Yhdenvertaisuuden toteutumisen keskeinen ulottuvuus on myös itsemääräämis-

oikeus, josta Kehitysvammaisten Tukiliitto (2017) on luonut tiivistelmän sivustolleen. Lähtö-

kohtaisesti sillä tarkoitetaan Kehitysvammaisten tukiliiton mukaan oikeutta päättää elämästään 

ja tehdä valintoja. Lisäksi perustuslakiin säädetyt kohdat, oikeus elämään, henkilökohtaiseen 

koskemattomuuteen ja turvallisuuteen, ovat kaikki osa itsemääräämisoikeutta (Kehitysvam-

maisten tukiliitto, 2017). Itsemääräämisoikeus on pohjana myös edellä mainitulle YK:n vam-

maissopimukselle ja sitä on käsitelty myös kehitysvammalaissa (27/2016). Kehitysvammaisten 

Tukiliitto (2017) kuvailee, että itsemääräämisoikeuden toteutuminen on prosessi, jota voi tukea 
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oikealla asenteella, hyvällä vuorovaikutuksella, kunnioittavalla kohtaamisella sekä löytämällä 

luovia ratkaisuja. 

Lisäksi on erikseen määritelty, että taideharrastamisen tulisi mahdollistua jo lapsuudessa. Yh-

distyneiden Kansakunnat julkaisivat vuonna 1989 lapsen oikeuksien sopimuksen, jossa maini-

taan, että sopimusvaltioiden tulisi tunnustaa lapsen oikeus ja vapaa osallistuminen taide- ja kult-

tuurielämään. 31. artiklaan on kirjattu, että sopimusvaltioiden tulisi kunnioittaa ja edistää lapsen 

oikeutta osallistua sekä kannustaa tarjoamaan yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kult-

tuuri- ja taidetoimintoihin. (Suomen YK-liitto, 2016, s. 46–47.) 

3.2 Taiteen saavutettavuus 

Vaikka useita lakeja on säädetty turvaamaan yksilöiden tasa-arvoisuutta ja yhdenvertaisuutta, 

miten on mahdollista, että esimerkiksi osallistuminen taideharrastukseen tai -koulutukseen ei 

toteudu yhdenvertaisesti kaikkien erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla? Tätä kysy-

mystä voidaan lähestyä taiteen saavutettavuuden tarkastelulla, sillä se on pohjana kaikenlaiselle 

taidetoiminnalle. Linnapuomi (2020, s. 4) kuvailee, että toiminnan hyvä saavutettavuus mini-

moi osallistumisen esteitä niin, että valinta toimintaan osallistumisesta ei olisi kenellekään en-

nalta rajoitettu. Hyvää saavutettavuutta on moninaisuuden ja erilaisten toimintatapojen tunnis-

taminen ja niiden huomioiminen toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa (Linnapuomi, 2020, 

s. 4). Voidaan siis todeta, että kun erilaiset yksilöt ja heidän tarpeensa tunnistetaan, saavutetta-

vuudella voidaan tukea myös yhdenvertaisuuden toteutumista. 

Vuonna 2020 tekemässäni taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta kertovassa raportissa selvitin 

saavutettavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Toteutin raporttini sisällönanalyysina, jonka aineistona 

käytin Laeksen ja kollegoiden (2018) tuottamaa toimenpidesuositusta taiteen perusopetuksen 

saavutettavuudesta ja esteettömyydestä sekä Opetus- ja kulttuuriministeriön (2014) loppura-

porttia taiteen ja kulttuurin saavutettavuudesta. Aineiston pohjalta tiivistin saavutettavuudelle 

neljä osa-aluetta: säännökset, päättäjät, esteettömyys ja tarvittava osaaminen. Kuviosta 1 sel-

viää, millaisia sisältöjä kuuluu kuhunkin osa-alueeseen. On tärkeää huomioida, että ihanteelli-

nen saavutettavuus toteutuu vasta silloin kun kaikki osa-alueet on huomioitu toiminnan suun-

nittelussa ja toteutuksessa. Kalakin, jota kuvion asettelu muistuttaa, tarvitsee kaikkia eviänsä 

uidakseen sulavasti. Vaikka saavutettavuutta ei voisi täydellisesti toteuttaa, pienetkin saavutet-
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tavuuteen liittyvät parannukset laajentavat toimintaa aina yhä isommalle joukolle.  Myös Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö (2014) toteaa, että parantamalla saavutettavuutta, helpotetaan kaik-

kien ihmisten osallistumista taide- tai kulttuuritarjontaan. 

 

Kuvio 1. Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuteen vaikuttavat tekijät (Ohmeroluoma, 2020, mu-
kaillen Laes ym., 2018 & Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2014). 
 

Salovaara (2006, s. 51) kuvailee, että monenlaisten vähemmistöjen tarpeiden ja huomioiminen 

on oleellinen osa kulttuurityötä. Vaikka saavutettavuuden varmistaminen voi vaikuttaa haasta-

valta järjestää, Salovaaran (2006, s. 70) mukaan on jo olemassa monia mahdollisia ja hyvin 

toimivia käytäntöjä. Esimerkiksi merkityksellinen toimenpide on yhteistyö palvelun tuottajan 

ja käyttäjien välillä, sillä parhaimpia asiantuntijoita ovat he, joita toiminta tai hanke koskee 

(Salovaara, 2006, s. 70). Lisäksi tarjonnan kohdentamisessa onnistutaan paremmin, kun huo-

mioidaan erilaiset taustat, lähtökohdat ja tarpeet. (Salovaara, 2006, s. 51.) Lehikoinen ja Van-

hanen (2017, s. 9) toteavat, että taidetoiminnan yhdenvertainen saavutettavuus luo hyvinvoin-

tivaikutuksia, niin sanotusti kulttuurihyvinvointia, jolla on myös taloudellista merkitystä. Hei-

dän mukaansa taloudelliset vaikutukset on mahdollista laskea esimerkiksi terveydenhuollon 

kustannussäästöinä (Lehikoinen & Vanhanen, 2017, s. 9). 
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Opetus- ja kulttuuriministeriön (2014, s. 54) taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden loppurapor-

tissa todetaan, että taide- ja kulttuuripalvelujen järjestäjien asenteilla ja tahtotilalla on vaiku-

tusta saavutettavuuden toteutumiseen. Toisin sanoen saavutettavuutta voidaan edistää silloin, 

kun palveluiden suunnittelijoilla, rahoittajilla ja toteuttajilla on kaikkia kävijäryhmiä huomioiva 

asenne. Erilaiset kävijäryhmät tulisi näin ollen huomioida kaikenlaisessa päätöksenteossa ja 

palvelujen tarjoamisessa. Myös Salonlahti (2019, s. 240) toteaa tutkimuksensa pohjalta, että 

taidekentän toimijoiden tulisi tarkastella omia käytäntöjään sekä tiedostamattomia asenteitaan, 

jotta taide olisi saavutettavampaa.  

Kuten on jo edellä mainittu, taiteen ja kulttuurin saavutettavuus palvelee kaikenlaisia käyttäjä-

ryhmiä (Salovaara, 2006, s. 57). Yleisökeskeisellä lähestymistavalla voidaan löytää keinoja 

luoda taidetta ja kulttuuria kiinnostavaksi sekä helposti lähestyttäväksi (Salovaara, 2006, s. 56). 

Lisäksi Salovaara (2006, s. 57) esittää, että jos erilaisia oppijoita varten on järjestetty vaihtoeh-

toisia lähestymistapoja, esimerkiksi moniaistillisuutta, on monipuolisuus lopulta kaikkien op-

pijoiden hyödyksi. Tästä hyvänä esimerkkinä on Salovaaran (2006, s. 56) kuvailema Kuopion 

Aistin-näyttely vuodelta 2003. Näyttelyssä hyödynnettiin moniaistillisuutta siten, että teoksia 

tai materiaaleja sai koskea hansikkaat kädessä ja tiloissa oli mahdollista kokea taidetta hajuais-

tin kautta. Näyttelyn maalauksissa oli selkeitä väripintoja sekä esillä oli maalauksiin liittyviä 

maalipurkkeja. Lisäksi näyttelyssä oli esillä liike- ja ääniteoksia sekä videotaidetta ja myös ma-

kuaisti huomioitiin rusinoilla ja pähkinöillä. Saavutettavuus oli huomioitu teosnimissä ja -ku-

vailuissa, sillä ne oli kirjoitettu selkokielellä ja tiloissa pääsi myös kulkemaan pyörätuolilla. 

Aistin-näyttelyä markkinoitiin kouluille, päiväkodeille, erityiskouluille, toimintakeskuksille, 

palvelukodeille sekä vammaisjärjestöille ja yleisömenestys oli lopulta niin suurta, että ryhmiä 

olisi tullut enemmän kuin heitä pystyttiin vastaanottamaan. (Salovaara, 2006, s. 57.) 

3.3 Osallisuus taiteen keinoin 

Saavutettavuudella mahdollistetaan taidetoimintaa monenlaisille yksilöille, mutta taiteen yh-

denvertainen toteutuminen on mahdollista vain silloin, kun osallisuus on huomioitu ja mahdol-

listettu. Kuntien kulttuuritoimintaa ohjaavaan lakiin on kirjattu, että yhtenä lain tavoitteena on 

edistää osallisuutta ja yhteisöllisyyttä taiteen ja kulttuurin keinoin (166/2019). Koska osallisuus 

taiteeseen ja kulttuuriin on mainittu laissa, tarvittavien tukitoimien sekä koulutusmahdollisuuk-

sien puute aiheuttaa syrjäytymistä sekä estää osallisuuden toteutumista (Haveri, 2016, s. 13).  
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Haveri (2016, s. 15) kuvailee, että osallisuudessa keskeistä on yksilön tunne ja kokemus omasta 

osallisuudesta ja siitä, tunteeko oman roolinsa merkittäväksi. Lasten näkökulmasta Hyytinen 

(2021, s. 7) kuvailee, että osallisuus on parhaimmillaan sitä, että lapsi saa merkityksellisen ko-

kemuksen kohdatuksi tulemisesta sekä on itse myönteisesti tunnistettu subjekti, joka on yhtei-

sessä toiminnassa merkityksellinen ja olennainen kumppani. Kulttuuripolitiikassa osallisuutta 

voi tarkastella havainnoimalla kenelle tarjontaa suunnataan, keitä tuetaan ja otetaan mukaan ja 

ketkä jäävät, usein tiedostamatta, ulkopuolelle (Lindholm, 2015 s. 16).  

Kuitu (2021, s. 55) esittää, että taide tarjoaa toteutumisympäristön osallisuudelle, sillä taiteessa 

ja luovissa keinoissa on mahdollisuus pysähtymiseen, lämpimään kohtaamiseen, viestien ja tun-

teiden käsittelyyn sekä itseilmaisun kehittymiseen. Haverin (2006, s. 15) mukaan osallisuutta 

voidaan edistää taiteessa osallistumisella yhteisöön, jossa tarjotaan yksilölle mahdollisuus toi-

mia ja tulla nähdyksi ja kuulluksi. Lisäksi jokaisen tulee tulla tunnustetuksi arvokkaana osana 

yhteisöä siten, että on myös todellisia mahdollisuuksia ja valtaa vaikuttaa yhteisössä (Haveri, 

2016, s. 15). Myös Isola ja kollegat (2017) ovat ehdottaneet yhdeksi osallisuutta edistäväksi 

keinoksi luovan ryhmätoiminnan. Luovassa ryhmätoiminnassa osallisuutta vahvistetaan, kun 

ihminen pääsee käsiksi tai löytää uusia voimavaroja itsestään, tuntee kuuluvuuden tunnetta, 

tulee kuulluksi sekä kokee elämässään merkityksellisyyttä (Huhtinen-Hildén & Isola, 2019). 

Osallistujien kuuluvuutta ja hyväksynnän tunnetta ryhmän jäsenenä voidaan edistää myös tur-

vallisen ilmapiirin rakentamisella (Isola ym., 2017, s. 46–47). 

3.4 Erityistaidetoiminnan toteutuminen Suomessa 

Suomessa on Haverin (2016, s. 13) mukaan lisääntyvissä määrin erityistä tukea tarvitsevia hen-

kilöitä, jotka harrastavat, opiskelevat tai työskentelevät ammattimaisesti taiteen parissa. Siitä 

huolimatta oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ei toteudu yhdenvertaisesti, sillä toiminta ja resurssit 

ovat hajautuneet ja vaihtelevat paikkakunnittain huomattavasti (Haveri, 2016, s. 13). Myös Tai-

teen edistämiskeskuksen erityisasiantuntija Ulla Lassila on todennut, että vaikka erityistä tukea 

tarvitsevien taiteilijoiden asema Suomessa on parantumassa, tehtävää on silti paljon, erityisesti 

yhdenvertaisuuden toteutumisessa (Remes, 2020). Salonlahti (2019) on tehnyt tutkimusta, jossa 

selvitettiin millaisia toimintamahdollisuuksia vammaisilla ja kuuroilla taiteilijoilla on Suo-

messa. Tutkimuksesta selvisi, että Suomen taidekenttä ei toteudu yhdenvertaisena, sillä monet 
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vammaiset ja kuurot taiteilijat kohtaavat taidepolullaan paljon haasteita ja syrjintää, jotka joh-

tuvat esimerkiksi puutteista saavutettavuudessa, asenteissa ja ennakkoluuloissa, koulutusjärjes-

telmissä sekä palveluissa (Salonlahti, 2019). 

Maaseudun Sivistysliiton, Kettuki ry:n ja Taiteen edistämiskeskuksen (2021) toteuttamassa toi-

mialakartoituksessa selvitettiin ITE-taiteen, outsider-taiteen ja erityistaidetoiminnan kentän ke-

hittämiskohteita. Toimialakartoituksen tavoitteena oli selvittää, millaisena kentän toimijat nä-

kevät kyseisen toimialan ja kuinka sitä tulisi kehittää. Toimialakartoitukseen osallistui 120 vas-

taajaa, joten se on perusteltu osoitus niistä ongelmakohdista, jotka vaikuttavat myös yhdenver-

taisuuden toteutumiseen taiteen toimialalla. Kartoituksen pohjalta työryhmä esitti useita toi-

menpide-ehdotuksia. Yksi toimenpide-ehdotuksista oli, että taidetyöhön tulisi olla oikeus koko 

Suomen alueella sekä tavoitteena on yhdenvertaistaa mahdollisuuksia harrastaa tai työskennellä 

ammattimaisesti taiteen parissa. (MSL, Kettuki ry & Taike, 2021.) 

Sutelan (2017, s. 77) mukaan taiteeseen liittyvässä päätöksenteossa tulisi huomioida sellaiset 

tavat, jotka liittävät erityistä tukea tarvitsevat henkilöt luontevaksi osaksi taiteen kenttää. Yksi 

tapa tukea tätä tavoitetta voisi olla Maaseudun Sivistysliiton, Kettukin ja Taiken toimenpide-

ehdotus, jossa taiteen monimuotoisuutta tulisi tehdä näkyväksi ja erityistä tukea tarvitsevien 

taiteilijoiden tulisi päästä esille yhdenvertaisesti muiden kanssa (MSL, Kettuki & Taike, 2021). 

Myös Salonlahti (2019, s. 244) toteaa tutkimuksessaan, että vammaisuuden tai erityisen tuen 

tarpeet tulisi olla moninaisemmin näkyvillä taiteessa. Moninaisen taiteen esille asettamisen tär-

keyttä perustella sillä, että taide toimii inhimillisenä siltana monikulttuurisuuden ja erilaisuuden 

ymmärtämiselle (Fowler, 1996, s. 81). 

Haverin (2016, s. 17–18) mukaan erityistaidetoimintaa on tarjolla pääasiassa kunnan järjestä-

mässä työ- ja päivätoiminnassa, mutta myös järjestöt ja yksityinen sektori tarjoavat myös laa-

jasti palveluja. Kuvioon 2 on merkattu paikkakuntia, joissa erityistaidetoimintaa on saatavilla. 

Kartan tekemiseen on hyödynnetty Kettuki ry:n (2022) listausta erityistaidetoimijoiden valta-

kunnallisesta verkostosta. Kartta on suuntaa antava ja erityistaidetoimintaa saattaa olla saata-

villa esimerkiksi kansalaisopistoissa tai toimintakeskuksissa vaikkei siitä julkista tietoa löyty-

nytkään. Kuvion 2 kartasta voi kuitenkin havaita, että tällä hetkellä suurin osa erityistä tukea 

tarvitseville henkilöille suunnatusta taidetoiminnasta sijaitsee Etelä-Suomessa, erityisesti Uu-

simaalla. Ammatillista koulutusta (, joista yksi on graafiseen suunnitteluun painottuva) tarjo-

taan vain kolmella eri paikkakunnalla. Pohjois-Suomessa erityistaidetoiminnan tarjontaa ei ole 
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lainkaan. Sosiaali- ja terveysministeriö (2010, s. 80) on vammaispoliittisessa ohjelmassaan to-

dennut, että ammatillista koulutusta tulee jatkuvasti kehittää, sillä erityistä tukea tarvitseville 

tarvitaan lisää jatko- ja täydennyskoulutusmahdollisuuksia. Suomessa on mahdollista hakea 

korkeakouluun toisen asteen tutkinnon suoritettua (Studentum, 2018), mutta Suomessa ei ole 

tarjolla erityistä tukea tarvitsevalle suunnattua taiteenalan jatko-opintotarjontaa sen jälkeen, 

kun taiteen ammatillinen tutkinto on suoritettu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Erityistaidetoimijoita Suomessa (mukaillen Kettuki ry, 2022). 
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4 Tutkimuksen toteutus 

Tässä kappaleessa kuvailen tutkimuksen lähtökohtia ja tutkimusprosessin eri vaiheita. Ensin 

esittelen tutkimuskysymykset, jotka ovat ohjanneet tutkimuksen metodologisia valintoja. Seu-

raavaksi kuvailen laadullisen tutkimuksen ja narratiivisen lähestymistavan piirteitä. Tutkimuk-

sessani aineistoa kerättiin kerronnallisella haastattelulla, joka sopii hyvin narratiivisen tutki-

muksen tavoitteisiin. Jotta tutkimustulokset olisivat mahdollisimman kattavat, analysoin aineis-

toa kahdessa vaiheessa, narratiivisella ja narratiivien analyysilla.  

4.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää yhdenvertaisuuden toteutumista erityistä tukea tarvit-

sevien taidepoluilla sekä kartoittaa yhdenvertaisuutta parantavia tekijöitä. Lisäksi on oleellista 

havainnoida millaisia merkityksiä ja vaikutuksia taiteella on erityistä tukea tarvitsevalle henki-

lölle, sillä se voi perustella sitä, miksi yhdenvertaisuus taiteen kentällä tulisi toteutua kaikille. 

Tutkimusta aloittaessa oli selkeää, että tutkittavina teemoina tulisivat olemaan yhdenvertaisuus 

ja taide erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden näkökulmasta, mutta tutkimuskysymykset muo-

toutuivat nykyiseen muotoonsa tutkimuksen edetessä. Tutkimuskysymykset ovat: 

1. Miten yhdenvertaisuus toteutuu erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidepolulla?  

2. Millaiset muutokset parantaisivat taiteen yhdenvertaisuutta? 

3. Millaisia merkityksiä taide voi luoda erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle? 

4.2 Laadullinen tutkimus 

Laadullisen tutkimuksen kenttä on hyvin heterogeeninen, joten mitään yksittäistä määritelmää 

sille ei ole (Hammersley, 2013). Tyypillinen tapa kuvailla laadullista tutkimusta on erottaa se 

määrällisestä tutkimuksesta (Hammersley, 2013), mutta Alasuutarin (2011) mukaan tällainen 

vastakkainasettelu kuvastaa kuitenkin huonosti todellisuutta, sillä molemmissa lähestymista-

voissa tutkijat nojaavat todistelussaan havaintoaineistoihin. Lisäksi laadullista ja määrällistä lä-

hestymistapaa voidaan soveltaa saman tutkimusaineiston analyysissa, ikään kuin toistensa jat-

kumoina, jolloin niitä ei voida ajatella toistensa vastakohtina (Alasuutari, 2011). Sen sijaan 

Alasuutari (2011) esittää, että näitä kahta tutkimustapaa voi hahmottaa tarkastelemalla niiden 
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analyysimallia. Alasuutarin mukaan määrällisen tutkimuksen analyysi muistuttaa luonnontie-

teellistä koeasetelmaa, jossa muuttujien avulla tutkitaan yhteyksiä. Laadullisessa tutkimuksen 

analyysissa puolestaan on kyse arvoituksen ratkaisemisesta, jossa tarkastellaan aineistoa koko-

naisuutena sekä pelkistetään havaintoja (Alasuutari, 2011.) Lisäksi Kiviniemen (2018) mukaan 

laadullisessa tutkimuksessa hyödynnetään sellaisia menetelmiä, joiden avulla tutkija pääsee lä-

helle tutkittavaa kohdetta. Eskola ja Suoranta (1998, s. 15) toteavat, että laadullisessa tutkimuk-

sessa aineisto on yleensä tekstimuotoista. Laadullisen tutkimuksen tyypillisiä aineistonkeruun 

tapoja ovat haastattelu, kuten tässä tutkimuksessa, mutta myös havainnointi, päiväkirjat tai muu 

arkipäiväisissä tilanteissa syntynyt (Kiviniemi, 2001).  

Laadullinen tutkimus on prosessiorientoitunutta, jossa tutkimussuunnitelma elää tutkimushank-

keen rinnalla (Eskola & Suoranta, 1998, s. 15; Kiviniemi, 2018). Kiviniemi (2001) kuvailee, 

että tutkijan inhimillisyyden takia aineistoon liittyvät näkökulmat ja tulkinnat voivat kehittyä 

tutkimusprosessin edetessä, jolloin on Eskolan ja Suorannan (1998, s. 16) mukaan oleellista 

todeta, että tutkimustulokset ovat aina historiallisesti muuttuvia ja paikallisia. Kiviniemen 

(2018) mukaan laadulliseen tutkimukseen liittyy siis tietynlainen joustavuus, jossa tutkimuksen 

eri elementit muotoutuvat vähitellen tutkimusta tehdessä. Tutkimus on itsessään eräänlainen 

oppimistapahtuma, jolloin tutkijan tulee tiedostaa oman tietoisuutensa kehittyminen sekä val-

mius tehdä tutkimuksellisia uudelleenlinjauksia (Kiviniemi, 2018). Myös tässä tutkimuksessa 

oleellista on ollut tutkimuksen muovautuminen prosessin edetessä, sillä esimerkiksi teoreetti-

nen viitekehys sai lopullisen muotonsa vasta aineistonkeruun jälkeen. Täydensin teoreettiseen 

viitekehykseen tutkimuksen kannalta oleellisia käsitteitä, joten siksi kerätty aineisto johdatteli 

myös teorian muodostumista.  

4.3 Narratiivinen lähestymistapa 

Lieblich, Tuval-Mashiach ja Zilber (1998, s. 9) kuvailevat, että narratiivisen tutkimuksen avulla 

on mahdollista tuottaa sellaista ainutlaatuista ja rikasta dataa, jota ei voi saada kyselylomakkei-

den tai tehtyjen havaintojen perusteella. Heidän mukaansa narratiivisessa tutkimuksessa tutki-

musjoukko on usein pienempi kuin perinteisesti laadullisissa tutkimuksissa, mutta aineiston si-

sältö, elämänkerralliset tarinat, sisältävät tietoa laajasti (Lieblich, ym. 1998, s. 9). Narratiivi-

selle tutkimukselle ei kuitenkaan ole mitään yhtä yksittäistä määritelmää (Hänninen, 2018), 

mutta sitä voi tarkastella siihen liittyvien käsitteiden kautta. 
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Heikkinen (2001) kuvailee neljä erilaista tapaa käsittää narratiivisuus. Hänen mukaansa narra-

tiivisuudella voidaan ensinnäkin viitata tiedonprosessiin, tietämisen tapaan ja tiedon luontee-

seen, jolloin narratiivisuus yleensä liitetään konstruktivistisen tiedonkäsitykseen eli kun ihmi-

nen rakentaa tietoa aikaisemman päälle kokemustensa kautta. Lisäksi narratiivisuutta voidaan 

käyttää, kun kuvaillaan tutkimusaineistoa, esimerkiksi kun aineisto on kerrontaa perustuvaa, 

kuten haastatteluissa ja elämänkerroissa. Narratiivisuudella voidaan viitata myös aineiston ana-

lyysitapaan eli kun puhutaan narratiivisesta tai narratiivien analyysista. Tutkimuskirjallisuu-

dessa narratiivisuudesta voidaan myös puhua, kun narratiiveja käytetään ammatillisena työvä-

lineenä. (Heikkinen, 2001.) Narratiivisuudelle on saatettu esittää synonyymiksi kertomukselli-

suus, mutta täsmällisempi käsite on kerronnallisuus, sillä kertomuksellisuudella viitataan ker-

tomisen lopputulokseen, kun taas kerronnallisuuteen liitetään koko kertomisen prosessiin 

(Heikkinen, 2018).  

Heikkisen (2018) mukaan narratiivisen tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat kertomus, tarina 

ja kerronnallinen diskurssi. Ne on syytä erottaa toisistaan, vaikkakin suomen kielessä tarina ja 

kertomus voidaankin ajatella synonyymeinä (Heikkinen, 2018). Tutkimuksessani on tavoit-

teena ymmärtää ihmistä ja hänen kokemaansa kertomusten kautta, jolloin kertomuksilla on 

merkittävä tiedon jakamisen rooli. Heikkinen (2018) kuvailee, että kertomuksien avulla hanki-

taan, muodostetaan ja välitetään tietoa muille. Narratiivisessa tutkimuksessa kiinnitetään huo-

mio kertomuksiin sekä kertomiseen tiedon välittäjänä ja sen rakentajana (Heikkinen, 2018.) 

Myös Hyvärinen ja Löyttyniemi (2005, s. 189) kuvailevat, että kertomuksilla voidaan välittää 

sanatonta tietoa ja niiden avulla voidaan tehdä kokemuksia ymmärrettäväksi. Heikkinen (2001) 

toteaa, että kertomuksiin liittyy historiallisuuden ja ajallisuuden käsite, sillä kertomuksien 

avulla voidaan palata menneeseen. Hänen mukaansa narratiivisessa tutkimuksessa kertomukset 

ovat tutkimuksen lähtökohta, mutta myös sen lopputulos, sillä tutkimuksessa hyödynnetään ai-

kaisemmin tutkittua, jonka pohjalta aletaan rakentamaan uutta tarinaa, uudesta näkökulmasta 

(Heikkinen, 2001.)  

Kertomusten käyttämisestä tutkimusaineistona on esitetty myös kritiikkiä. Hyvärinen (2017) 

esittää, että kertomuksiin liittyy erilaisia merkityksenantoja, tärkeiden asioiden korostamista ja 

ne kerrotaan nykyhetken näkökulmasta sekä kerronnan tilanteen ehdoilla. Tästä syystä Hyväri-

sen mukaan kertomuksia on tutkimuksen kohteena arvosteltu siitä, etteivät ne voi tuottaa ob-

jektiivisia kuvauksia tutkittavasta asiasta. On kuitenkin huomioitava, että kertominen ja koke-

muksen tulkitseminen ovat osa ihmisyyttä ja elämistä. (Hyvärinen, 2017.)  
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Toinen narratiiviseen tutkimukseen liittyvä käsite on tarina. Heikkisen (2018) mukaan tarinalla 

tarkoitetaan kertomuksen tapahtumarakennetta eli kuvataan tapahtumakulkua ja vastataan ky-

symykseen “mitä on tapahtunut”. Toisin sanoen, tarinan keskeisintä materiaalia ovat ajallisesti 

etenevät tapahtumat (Hyvärinen, 2017). Heikkisen (2018) mukaan tarinan esittämisessä voi-

daan käyttää erilaisia kerronnan välineitä ja keinoja, jolloin tapahtumien kulkua voidaan esittää 

monin eri tavoin ja siten myös eri järjestyksessä. Perinteisesti voidaan ajatella tarinalla olevan 

alku, keskikohta ja loppu, mutta tarinan kulku voidaan silloinkin kääntää esimerkiksi päinvas-

taiseksi tai takaumia sisältäväksi. (Heikkinen, 2018.)  Lisäksi Heikkisen (2018) mukaan narra-

tiivisen tutkimuksen käsitteistöön kuuluu myös kerronnallinen diskurssi, jolla tarkoitetaan ker-

tomuksen tapaa, muotoa ja välineitä, joilla kertomuksia kerrotaan. Välineet voivat esimerkiksi 

olla erilaiset tavat rakentaa tapahtumakulkua (Heikkinen, 2018).  

Jotta täysin voi ymmärtää narratiivisen tutkimuksen ytimen, on hyvä tarkastella käsitteiden ker-

tomus, tarina ja kerronnallinen diskurssi yhteistä suhdetta. Heikkinen (2018) kuvailee, että ta-

rina yhdessä kerronnallisen diskurssin kanssa muodostaa kertomuksen. Heikkinen toteaa, että 

käsitteiden erotteleminen ohjaa ymmärtämään narratiivisen tutkimuksen erilaisia tutkimusot-

teita. Lisäksi Heikkisen (2018) mukaan käsitteiden avulla voidaan paikallistaa elämäkerrallinen 

ja narratologinen tutkimusote. Hänen mukaansa narratologisessa tutkimuksessa huomio on ker-

tomuksen rakenteissa, kuten henkilöhahmoissa tai tapahtumapaikoissa, kun taas elämänkerral-

lisessa tutkimuksessa keskitytään tarinaan sekä niissä ilmeneviin tapahtumiin ja tapahtumakul-

kujen selvittämiseen (Heikkinen, 2018). Tällöin ollaan myös kiinnostuneita siitä “mitä tapah-

tui” tarinan hahmoille ja miten he toimivat (Heikkinen, 2018.) Tässä tutkimuksessa tutkimusote 

on selkeästi elämänkerrallisempi. 

Hänninen (2018) esittää, että narratiivisessa tutkimuksessa on esitetty kaksi erilaista tulkintata-

paa tarinan luonteen kehittymisessä. Hännisen mukaan ensimmäisessä tulkinnassa haastatelta-

valla voi joko olla tarina valmiina mielessään jo ennen haastatteluun saapumista, jolloin haas-

tateltavan tehtävänä on ohjata ja mahdollistaa tarinan julkitulo. Toisen tulkinnan mukaan tarina 

syntyy aina haastattelijan ja haastateltavan keskinäisessä vuorovaikutuksessa, jolloin haastatte-

lussa syntynyt tarina on yhteinen tuotos (Hänninen, 2018). Hänninen kuvailee, että haastatteli-

jan rooli on tällöin myös aktiivisempi kuin edellä mainitussa tilanteessa. Kuitenkin molemmissa 

tavoissa on tärkeää huomioida, että narratiivinen aineisto syntyy vain, kun haastateltavalle mah-

dollistetaan tilaisuus esittää kokemaansa omalla tavallaan (Hänninen, 2018). Kerroin huoltajille 

ennen haastatteluja, että tutkimuksessa halutaan selvittää, millaisia erilaisia taidepolkuja eri-

tyistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on ollut ja miten ne ovat toteutuneet yhdenvertaisuuden 
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näkökulmasta. Näin ollen he saattoivat halutessaan valmistautua haastatteluun muistelemalla 

taidepolun vaiheita yksin tai lapsensa kanssa. Yksi huoltajista halusi lähettää lapsensa taidepol-

kuun liittyviä valokuvia, jotka toimivatkin haastattelussa hyvinä kertomuksen virikkeinä.  

4.4 Kerronnallinen haastattelu 

Tässä tutkimuksessa aineistoa kerätään haastatteluilla, jota Eskola ja Suoranta (1998, s. 85) 

kuvailevat olevan tyypillinen aineistonkeruutapa laadullisessa tutkimuksessa. Hirsjärvi ja 

Hurme (2001, s. 43) ovat määritelleet haastattelulle viisi tunnusomaista piirrettä. Ensim-

mäiseksi haastattelun tulee olla ennalta suunniteltu eli haastattelijan on täytynyt tutustua tutki-

muskohteeseen. Toiseksi haastattelu tulee toteuttaa haastattelijan aloitteesta ja hänen ohjaama-

naan. Kolmanneksi haastattelijan tulee huolehtia haastateltavan motivaation ylläpitämisestä. 

Neljänneksi haastattelijan tulee tunnistaa oma roolinsa, jotta haastateltava voi sen oppia. Ja vii-

denneksi, haastateltavalle täytyy syntyä luottamus siitä, että tietoja käsitellään luottamukselli-

sesti. (Hirsjärvi & Hurme, 2001, s. 43.)  

Tutkimuksen keskiössä ovat huoltajien omiin kokemuksiin pohjautuvat kertomukset, joten tut-

kimuksen aineistonkeruuksi sopii kertomushaastattelut eli kerronnalliset haastattelut. Hyväri-

nen (2017) kuvailee, että kerronnallisen haastattelun tarkoituksena on tuottaa kertomuksia ai-

neistoksi, joilla voidaan välittää ihmisen omaa kokemusta tai tietoutta. Hänen mukaansa kes-

keisin peruste kertomusten kokoamiselle on kertomuksen tärkeys kokemustiedon välittäjänä 

(Hyvärinen, 2017). Haastattelussa on toisin sanoen tarkoituksena selvittää, mitä kohdehenki-

löllä on mielessään (Eskola & Suoranta, 1998, s. 85). Kerronnallisessa haastattelussa myös 

mahdollistaa ajallista joustavuutta, sillä siinä voidaan myös keskittyä lyhyeen tai pitkään elä-

män jaksoon tai sen tiettyyn osa-alueeseen (Hyvärinen, 2017). Tämän tutkimuksen haastattelut 

rajautuvat ajallisesti huoltajien määrittelemään taidepolkuun. Suunnittelin haastattelurungon 

(Liite 1) etukäteen siten, että se ohjaisi kertomuksissa ajallisuutta alkaen ensimmäisistä taide-

kokemuksista nykyhetkeen saakka. 

Etsin haastateltavia erilaisten erityistaidetoiminnan toimijoiden, kuten järjestöjen ja yhdistyk-

sien kautta. Tutkimukseen osallistui lopulta kolme haastateltavaa. Haastateltavat ovat erityistä 

tukea tarvitsevien henkilöiden huoltajia, jotka toimivat niin sanotusti kokemusasiantuntijoina 

siinä, minkälaisia vaiheita, tunteita, ajatuksia, kokemuksia ja odotuksia heidän lapsensa taide-

polkuun on liittynyt. Haastateltavat saivat muutaman viikon aikaikkunan sisällä ehdottaa heille 
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sopivaa aikaa ja haastattelupaikkaa. Koronapandemian sekä fyysisten etäisyyksien vuoksi haas-

tattelut toteutettiin joko videoyhteydellä tai puhelimitse. Haastattelujen kesto vaihteli hieman 

alle tunnista puoleentoista tuntiin.  

Hyvärinen (2017) korostaa, että kerronnallisessa haastattelussa tulisi keskittyä haastateltavan 

omaan kerrontaan ja tutkijalla tulisi olla pääasiallisesti kuuntelijan rooli, jossa annetaan tilaa 

haastateltavan kertomiselle. Ennen haastatteluja pohdin tutkimuksen kannalta tärkeimpiä ai-

heita ja niihin liittyviä alakäsitteitä, joiden pohjalta loin haastattelurungon (liite 1). Tutkija voi 

muotoilla ohjaavat kysymyksensä sellaiseksi, joihin olettaa saavansa kertomuksia, mutta kysy-

myksiin ei saa liikaa nojata, jottei vastaukseksi saa pelkkiä raportteja (Hyvärinen, 2017). Ky-

syin haastattelussa tarkoituksellisesti avoimia ja lähinnä ohjaavia kysymyksiä, jotka ohjasivat 

huoltajaa vastaamaan kertomuksena ja joista oli mahdollista kysyä täydentäviä kysymyksiä. 

Pyrin myös haastattelijana välttämään liian yksiselitteisiä kysymyksiä, joihin on helppo vastata 

”kyllä” tai ”ei”. Hyvärinen (2017) viittaa saksalaisen sosiologin Fritz Schützenin kehittämään 

Schützen malliin, johon liittyy tietty kysymisen tapa eli haastattelija rajoittaa kysymyksensä 

ensin jo aiemmin kerrottuun ja vasta sen jälkeen siirtyy kertomuksen ulkopuolisiin kysymyk-

siin. Pyrin toteuttamaan tätä kysymisen tapaa haastatteluissa, sillä jo aikaisemmin käsiteltyihin 

asioihin olisi hankala palata enää jälkeenpäin. Koska haastattelut muotoituivat huoltajien hen-

kilökohtaisen kertomuksen edetessä, haastattelut eivät täysin rakentuneet suunnittelemani haas-

tattelurungon mukaisesti. Alustavasti suunniteltu haastattelurunko oli näin ollen vain suuntaa 

antava haastattelun tukiväline. 

Eskola ja Suoranta (1998, s. 85) kuvailevat, että haastattelu koostuu vuorovaikutuksesta, jossa 

sekä haastateltava että haastattelija vaikuttavat toisiinsa. Haastattelutilanteeseen voivat vaikut-

taa myös erilaiset fyysiset, sosiaaliset sekä kommunikaatioon liittyvät tekijät (Eskola & Suo-

ranta, 1998, s. 85). Tämän tutkimuksen jokaisessa haastattelutilanteessa toistui samankaltainen, 

vuorovaikutuksellinen kaava. Haastattelun alussa haastattelijan roolini oli kuuntelevampi ja tar-

koituksenani oli antaa mahdollisimman paljon tilaa haastateltavien kerronnalle. Kun haastattelu 

oli edennyt yli puolenvälin, haastattelutilanne oli kehittynyt vuorovaikutuksellisemmaksi ja 

keskustelevammaksi. Huoltajien vastaukset olivat alussa pitkiä, joita tuin joko nyökyttelyin tai 

lyhyillä, lähinnä mumisevilla kommenteilla, mutta loppua kohden haastattelijan roolini muuttui 

enemmän osallistuvammaksi. Tämä luultavasti johtui tilanteen jännittävyyden purkautumisesta 

ja siitä että haastateltava tuli tutuksi haastattelun käytänteiden kanssa. Toteutin haastattelussa 

Hyvärisen (2017) viittaamaa Schützen mallin kysymistapaa, jossa haastattelija rajoittaa kysy-



 

33 
 

myksensä kerronnan sisäisiin kysymyksiin ennen siirtymistä kertomuksen ulkopuolisiin asioi-

hin. Näin ollen kysyessäni täydentäviä kysymyksiä aiemmin kerrotusta, huoltajien vastaukset 

olivat tällöin luonnollisesti lyhyempiä, sillä aihetta oli sivuttu jo aikaisemmin. Jokaisen haas-

tattelun tunnelma oli lämminhenkinen ja lopussa oli myös rennompi loppukeskustelu, jossa 

keskusteltiin esimerkiksi tutkimukseeni liittyvistä asioista tai vaikka vain tulevan päivän aska-

reista. 

4.5 Aineiston analyysi 

Laadullisessa tutkimuksessa aineistoa analysoidaan usein aineistolähtöisesti (Kiviniemi, 2001). 

Yleensä analyysi alkaa jo haastatteluvaiheessa, sillä jo haastattelun aikana tutkija voi tehdä ha-

vaintoja ilmiöstä esimerkiksi asioiden toistuvuuden tai jakautumisen kautta (Hirsjärvi & 

Hurme, 2001, s. 136). Haastatteluiden aikana pystyin havainnoimaan kertomuksista jo joitakin 

yhtäläisyyksiä ja toistuvia teemoja sekä toisaalta myös eroavaisuuksia. Aineiston varsinaisen 

analyysin aloitin käymällä aineistoa läpi litteroiden haastattelut kokonaisuudessaan tekstimuo-

toiseksi. Aineiston haastattelujen yhteenlaskettu kesto oli yli kolme tuntia, mutta ne sisälsivät 

myös tutkimukseen ja haastatteluun liittyviä ohjeistuksia sekä haastattelun ulkopuolista, arkista 

keskustelua. Etäyhteyksillä, erityisesti videoyhteydellä toteutettu haastattelu helpotti litteroin-

nin tekemistä, sillä vuorovaikutustilanne ja haastattelun tunnelma jäi videolle myös jälkeenpäin 

tarkasteltavaksi. Tällöin pystyin myös tarkastelemaan omaa haastattelijan rooliani ja sen vai-

kutusta haastattelutilanteessa. Litteroin haastattelut tekstiksi sellaisenaan kuin ne olivat nau-

halta kuultavissa. Tekstin puhekielisyys tuki myös sitä, että haastateltavien oma ääni pääsisi 

mahdollisimman hyvin kuuluviin. Puheen muuttuminen tekstiksi tuntui latistavan kerrontaa, 

jonka havaitessani lisäsin litteroituun aineistoon myös kerrontaan liittyviä painotuksia, taukoja 

sekä kertomisen tunnetiloja. Aloitin jo litteroinnin yhteydessä myös anonymisoinnin merkkaa-

malla jokaisen tunnistettavan ilmauksen eteen erikoismerkin. 

Hyvärinen (2017) toteaa, että narratiivisia analyysimenetelmiä on lähes loputtomasti, mutta 

niitä voidaan luokitella sen mukaan, onko tutkimuksessa kiinnostus kertomuksen sisällöstä vai 

kertomisen tavasta. Polkinghorne (1995, s. 12) on tehnyt narratiivisen tutkimuksen analyysita-

poihin jakoa erotellessaan narratiivien analyysin (analysis of narrative) ja narratiivisen analyy-

sin (narrative analysis). Hän kuvailee narratiivien analyysia siten, että kertomuksia luokitellaan 

esimerkiksi erilaisten teemojen tai kategorioiden mukaan. Narratiivisessa analyysissa taas tuo-

tetaan uutta kertomusta aineistossa esiteltyjen kertomusten pohjalta. Toisin sanoen, narratiivien 
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analyysissa kertomuksista muodostetaan yhteisiä elementtejä ja narratiivisessa analyysissa ker-

tomuksen elementeistä muodostetaan tarinoita. (Polkinghorne, 1995, s. 12; Heikkinen, 2018.)  

Lieblich kollegoineen (1998) ovat esitelleet neljä erilaista narratiivisen tutkimuksen analyysita-

paa. Nämä analyysitavat ovat holistinen, sisällöllinen, kategorinen sekä muodollinen. Holisti-

nen analyysi on kiinnostunut kertomuksessa kokonaisuutena, sisällöllisessä taas keskitytään 

kertomuksen sisältöön. Kategorisessa analyysitavassa kertomusta jaotellaan nimensä mukai-

sesti kategorioihin ja muodollisessa analyysissa kiinnostus on kertomuksien kertomistavassa. 

(Lieblich ym., 1998, s. 15–18) Tässä tutkimuksessa toteutan analyysia mukaillen Polking-

hornen (1995) kuvailemia analyysitapoja, ensin narratiivisena analyysina, jossa muodostetaan 

tarinoita ja sitten narratiivien analyysina, jossa kertomuksista on poimittu teemoja ja niiden 

yhtäläisyyksiä. Narratiivien analyysissa mukailen myös Lieblichin ja kollegoiden (1998) ku-

vaileman kategorisen analyysitavan vaiheita. 

4.5.1 Narratiivinen analyysi 

Koska tutkimuksessani tarkastellaan monimuotoisia, ajallisesti pitkiä taidepolkuja, koen oleel-

liseksi esitellä taidepolut kokonaisuudessaan ennen niiden tarkastelua pienemmissä osissa. 

Tästä syystä analysoin huoltajien kertomuksia ensin narratiivisena analyysina, jossa tuotetaan 

ehjiä, juonellisia sekä ajassa eteneviä tarinoita (Heikkinen, 2001). Polkinghorne (1995, s. 15) 

kuvailee, että tutkijan tehtävänä on tunnistaa aineiston elementtejä ja merkityksiä, joiden avulla 

muodostaa tarinalle ajallisesti etenevän tapahtumaketjun ja loppuhuipentuman eli juonen. Li-

säksi Hänninen (2018) toteaa, että narratiivinen analyysi tulee aloittaa mahdollisimman avoi-

mella lukemisella. Kun haastattelut oli litteroitu, luin jokaisen huoltajan henkilökohtaisen ker-

tomuksen useaan kertaan, jotta sain kertomuksen kokonaisuudesta kattavan käsityksen. Vasta 

sen jälkeen aloin lukemaan tekstiä pyrkien hahmottamaan kertomuksen merkitystihentymiä, 

tapahtumakulkua ja juonta. Tämä analyysivaihe muistuttaa hieman Lieblichin ja kollegoiden 

(1998) holistista analyysitapaa, jossa aineistoa lähestytään kokonaisuutena.  

Tarinaa muodostaessa pohdin, millainen olisi järkevä tapa yhdistää omaa tekstiäni kertomuk-

sesta suhteessa huoltajien kerronnallisiin tekstilainauksiin. Tarinan rakentamisessa haastattelu-

sitaateilla on mahdollisuus välittää tarinaan kertomuksen tunnelma sekä niistä ilmenevät mie-

lestäni erityisen hyvin myös huoltajien omat tuntemukset ja ajatukset keskusteluaiheisiin liit-

tyen. Sitaateilla on mahdollista rikastaa tarinaa ja siksi pyrin jättämään kaikista merkitykselli-

simmät ja tunnerikkaimmat kohdat sitaatteihin sellaisenaan ja siirtämään esimerkiksi ajalliset 
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siirtymät tutkijan kerrontaan. Tarinoiden koonnissa huomioin myös kertomuksien kronologi-

suuden, jotta lukija voisi havaita tarinoista syy-seuraussuhteita. Aloin kirjoittamaan tarinoita 

mahdollisimman pian heti haastatteluiden ja litterointien jälkeen. Tällaisella toimintatavalla py-

rin varmistamaan, että haastattelutilanteessa kertomuksissa korostuneet merkitykset, oivalluk-

set ja tunnelmat säilyisivät mahdollisimman hyvin sellaisenaan myös kokoamassani tarinassa. 

Myös omat kokemukseni ja muistoni haastattelusta ovat tuoreempia heti haastattelun jälkeen. 

Narratiivisen analyysin avulla rakennetut tarinat löytyvät luvuista 6.1- 6.3. 

4.5.2 Narratiivien analyysi 

Seuraavaksi analysoin aineistoa narratiivien analyysitavan mukaisesti, sillä sen avulla on mah-

dollista löytää kohdennettuja vastauksia tutkimuskysymyksiini. Narratiivien analyysivaiheessa 

mukailin Lieblichin ja kollegoiden (1998) kategorisen analyysitavan vaiheita, jotka ovat 1) ala-

tekstien luominen, 2) sisältökategorioiden määrittely, 3) kategorioihin yhdistely ja 4) tutkimus-

tulosten tekeminen. Tekstiksi litteroitua aineistoa luin ensin avoimella katsannolla niin, että 

korostin tekstistä kaikki ne kohdat, jotka voisivat olla jollain tavalla merkityksellisiä tutkimus-

kysymysten kannalta. Tätä vaihetta Lieblich ja kollegat (1998, s. 112) kuvailevat alatekstien 

luomiseksi. Alatekstien luomisessa poimintoja käsitellään irrallisena elämäntarinan kokonais-

kontekstista, sillä niitä voi tarkastella itsenäisinä elementteinä (Lieblich ym., 1998, s. 112). Esi-

merkkejä alatekstien poiminnoista on nähtävissä taulukossa 1. Taulukko on alkuperäiseen ai-

neistoon verrattuna hyvin pelkistetty, sillä alkuperäiset alatekstit ovat todella pitkiä ja sisältävät 

tunnistettavia tietoja. Näin ollen tutkimuksessa esillä olevan taulukon tehtävänä on vain sel-

keyttää analyysivaihetta lukijalle.  

Seuraavaksi analyysini eteni Lieblichin ja kollegoiden (1998, s. 113) kuvailemaan sisältökate-

gorioiden määrittelyvaiheeseen. Tällä lukukerralla tarkastelin jälleen uusia ja jo olemassa ole-

via, merkitykselliseksi korostettuja kohtia eli alatekstejä, joiden sisällöt pelkistettiin niitä ku-

vaaviksi sisältökategorioiksi. Näitä sisältökategorioita voidaan kutsua myös teemoiksi. Analyy-

sin helpottamiseksi annoin jokaiselle teemalle oman värikoodin. Aineiston perusteella tee-

moiksi lopuksi muotoutuivat saavutettavuus, yhteisöllisyys, päättäjät, työntekijät, taloudelliset 

resurssit, yksilön kohtaaminen, taiteen kokonaisvaltaisuus sekä taiteen myönteinen vaikutus 

(taulukko 1). Saavutettavuudella viitataan taidetoiminnan sijaintiin ja tarjolla oleviin palvelui-

hin liittyviin sitaatteihin. Päättäjiin sisältyvät yhteiskunnalliset asenteet sekä kunnalliseen ja 

valtakunnalliseen päätöksentekoon liittyvät sitaatit. Työntekijöillä tarkoitetaan taidetoimintaa 
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järjestävien työntekijöiden sekä ulkoisten toimijoiden (kuten sosiaalihuollon työntekijöiden) 

osaamisen sekä heidän asenteensa vaikutusta erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle. Yksilön 

kohtaaminen kattaa muun muassa tasavertaiseen kohteluun ja ihmisoikeuksiin liittyvät sitaatit. 

Taiteen kokonaisvaltaisuus kuvastaa sitaatteja, joissa kuvaillaan taiteen ulottumista elämän eri-

laisille osa-alueille. Taiteen myönteinen vaikutus sisältää sitaatit, joissa on kuvailtu taiteella 

olleen vaikutusta esimerkiksi hyvinvointiin, oppimiseen tai voimavarojen löytämiseen 

Taulukko 1.  Teemat ja alatekstit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seuraavaksi tarkastelin edellä kuvattuja teemoja siten, että pyrin yhdistelemään niitä laajempien 

kategorioiden alle, joka on Lieblichin ja kollegoiden (1998, s. 113) kuvaileman menetelmän 

seuraava vaihe. Jaottelin teemavärein korostettuja sitaatteja taulukkoon, jossa oli jaoteltu jokai-

sella tutkimuskysymykselle oma sarake ja jokaiselle huoltajalle oma rivi (taulukko 2). En sisäl-

lyttänyt taulukkoon 2 alkuperäisiä, erittäin pitkiä sitaatteja, sillä ne sisältävät paljon tunnistet-

tavissa olevia ilmauksia. Taulukosta 2 on kuitenkin havaittavissa, millaisia teemoja huoltajat 
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käsittelivät kertomuksissaan. Teemavärit ja sitaattien jakaminen kategorioihin tukivat myös vii-

meisen analyysivaiheen eli johtopäätösten tekemistä (Lieblich ym., 1998, s. 114). Toisin sanoen 

viimeinen analyysivaihe eli tutkimustulosten tekeminen alkoi jo kategorioinnin yhteydessä, 

sillä kun asettelin teemoja kategorioihin, pohdin samalla, onko sitaatin sisällöllä yhteyttä taiteen 

yhdenvertaisuuden toteutumiseen tai sen parantamiseen tai taiteelle annettuihin merkityksiin. 

Taulukko 2.  Teemojen kategoriointi. 

 

Tutkimustulosten luomisessa pyrin havainnoimaan myös kertomuksissa ilmenneitä yhteneväi-

syyksiä ja eroavaisuuksia. Esimerkiksi taulukosta 2 on mahdollista havaita, että jokainen huol-

taja kertoi taiteella olleen myönteisiä vaikutuksia. Toisena esimerkkinä mainittakoon, että Kor-

hosen ja Mäkisen kertomuksessa yksilön kohtaaminen on tukenut yhdenvertaisuuden toteutu-

mista, kun taas Virtasen kertomuksessa yksilön kohtaaminen olisi parantanut yhdenvertaisuutta 

taidepolulla. Mäkisen kohdalla ruutu on viivattu, koska hän keskittyi kertomuksessaan kuvai-

lemaan seikkoja, jotka ovat jo parantaneet yhdenvertaisuutta. Viivatulla ruudukolla on näin ha-

luttu erottaa Mäkisen eriävä näkökulma, sillä Korhonen ja Virtanen kuvasivat ennen kaikkea 

kehitysideoita, joilla taiteen yhdenvertaisuutta voitaisiin tulevaisuudessa parantaa. 
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Lisäksi aineistosta nousi esiin monia huoltajien kuvauksia omasta roolistaan. Koska tutkimuk-

seni kohderyhmänä ovat huoltajat, on perusteltua, että huoltajien omia kokemuksia ja ajatuksia 

taidepolulla myös korostetaan ja niitä esitetään tutkimustuloksissa. Tästä syystä toteutin myös 

huoltajien roolista erillisen sisältökategorisen analyysin. Analyysi alkoi samalla tavoin kuin 

tutkimuskysymyksiin liittyvä analyysi, eli ensin etsin aineistosta alatekstejä, joissa huoltajat 

kuvasivat omaa rooliaan taidepolulla ja korostin kaikki nämä kohdat. Tämän jälkeen pyrin hah-

mottamaan näitä korostettuja sitaatteja kokonaisuutena, jotta voisin tarkastella niiden keskinäi-

siä yhtäläisyyksiä. Merkitsin sitaateista löydetyille yhtäläisyyksille teemat, joita muodostui yh-

teensä neljä: järjestäjä, tukija, huolenkantaja ja puolustaja (taulukko 3). Näiden teemojen on 

tarkoitus kuvailla huoltajien roolia lastensa taidepolulla. 

Taulukko 3.  Huoltajien roolit. 

Toteutin tutkimustulokset hyvin aineistolähtöisesti ja huoltajien omaa kerrontaa kunnioittaen. 

Mielestäni huoltajien kertomukset olisivat tärkeää tulla kerrotuksi mahdollisuuksien mukaan 

vain sellaisenaan, joten aloin yhdistämään teoriaa aineistoon vasta aivan analyysin loppuvai-

heessa. Tutkimustuloksiin on kuitenkin tärkeää liittää kirjallisuutta, koska se vahvistaa tutki-

mustuloksia. Kirjallisuuden tarjoama teoria loi vuorovaikutuksellisuutta tutkimustulosten teke-

miseen, sillä sen avulla löysin myös uusia näkökulmia aineiston tarkasteluun. Pyrin kuitenkin 

välttämään tutkimustuloksia muodostaessa omia, vahvoja tulkintoja ja päätelmiä, sillä tutki-

mukseni keskiössä on subjektiivisen kokemuksen kertominen, objektiivisen yleistettävissä ole-

van tiedon sijasta.  
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5 Luotettavuus ja eettiset kysymykset 

Erityisesti laadullisissa tutkimuksissa Eskolan ja Suorannan (1998, s. 208) mukaan tutkija jou-

tuu jatkuvasti pohtimaan ratkaisujaan ja ottamaan kantaa analyysinsa kattavuuteen sekä tutki-

muksensa luotettavuuteen. Heidän mukaansa on oleellista myöntää, että tutkija on tutkimuk-

sessaan keskeinen tutkimusväline eli toisin sanoen luotettavuuden kriteerien ja tutkimusproses-

sin arvioija on tutkija itse (Eskola & Suoranta, 1998, s. 210). Tuomi ja Sarajärvi (2002, s. 158) 

huomauttavat, että luotettavuuden arvioimiseen liittyvät käsitykset ovat monimuotoisia ja ne 

vaihtelevat eri oppaissa. Tämä johtuu siitä, että laadullisella tutkimuksella itsessään ei ole yhtä 

yhtenäistä tutkimusperinnettä. Tässä kappaleessa pohdin tutkimukseni luotettavuutta Heikkisen 

ja Syrjälän (2006) ehdottaman viiden validointiperiaatteen avulla. Lisäksi tutkimusta tehdessä 

havaitsin, kuinka paljon eettisiä kipukohtia tämänkaltaisen tutkimuksen tekemiseen liittyy. Tä-

män kappaleen viimeisessä luvussa avaan heränneitä ajatuksiani aiheen valinnasta, anonymi-

teetista, sensitiivisyydestä sekä toiseuttamisesta peilaten niitä kirjallisuuteen ja erityisesti Kuu-

lan (2011) kirjoittamaan oppaaseen tutkimusetiikasta. 

5.1 Viisi validointiperiaatetta 

Usein tieteellisen tutkimuksen luotettavuutta tarkastellaan validiteetin ja reliabiliteetin kautta. 

Validiteetilla tarkoitetaan sitä, miten tutkimustulos vastaa tosiasioiden todellisuutta ja reliabili-

teetti kuvastaa, miten satunnaiset tekijät ovat vaikuttaneet tutkimustulokseen (Heikkinen, 

2001). Heikkisen (2001) mukaan kertomuksien luotettavuutta voisi tarkastella niissä esitettyjen 

väitteiden todellisuuden perusteella. Tämän tutkimuksen kohdalla se on kuitenkin ongelmal-

lista, sillä narratiivisuuden pohjautuessa konstruktivistiseen ajattelutapaan, todellisuutta itseasi-

assa tuotetaan tarinoiden välityksellä (Heikkinen, 2001). Lisäksi esimerkiksi tutkimuksen tois-

tettavuutta ei yleensä koeta kelvollisena arviointiperusteena narratiiviselle tutkimukselle (Lieb-

lich ym., 1998, s. 10). Narratiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin on tästä syystä ke-

hitetty sille sopivampia tapoja.  

Luotettavuuden tarkastelussa käytetään termiä validiteetti (validity) viittaamaan johonkin py-

syvään totuuteen, mutta Heikkisen ja Syrjälän (2006) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on 

ehdotettu siirtymistä validoinnin (validation) termiin. Validoinnilla he tarkoittavat sellaista tul-

kinnallista prosessia, jossa vähitellen kehittyy käsitys maailmasta. Heidän mukaansa validointi 

on kehittynyt ajatuksesta, jossa tulkinnat ovat sidoksissa aikaan, paikkaan sekä kieleen ja siksi 

tulkinnat ovat aina uudelleen tulkittavissa. Heikkinen ja Syrjälä (2006) esittävät narratiiviselle 



 

40 
 

tutkimukselle sopiviksi validointiperiaatteiksi: 1) historiallisen jatkuvuuden, 2) reflektiivisyy-

den, 3) dialektisuuden, 4) toimivuuden ja 5) havahduttavuuden. Tässä luvussa tarkastelen teke-

mäni tutkimuksen luotettavuutta edellä mainittujen periaatteiden kautta.  

Historiallista jatkuvuutta voidaan tarkastella kertomuksen teorian näkökulmasta, jolla tarkoite-

taan, että yksilölliset kertomukset syntyvät kulttuurisessa kiertokulussa ja uusia kertomuksia 

voi aina tuottaa uudestaan (Heikkinen & Syrjälä, 2006, s. 150). Mikäli haastattelut pidettäisiin 

uudestaan, todennäköisesti kertomuksissa olisi sisällöltään tai näkökulmaltaan jotakin uutta tai 

asiat kerrottaisiin eri tavalla. Haastattelujen aikana kuitenkin pyrin ylläpitämään mahdollisim-

man neutraalia haastattelijan roolia sekä antamaan tilaa kertomiselle. Tässä tutkimuksessa tut-

kimustulokset pohjautuvat yksittäisiin, yksilöllisiin haastatteluihin, mikä ei kuitenkaan ole pe-

ruste tutkimustulosten luotettavuuden heikentymiselle, sillä ne ovat kertomuksia, jotka syntyi-

vät juuri kyseisen haastattelutilanteen ehdoilla. Todennäköisesti erilaisella aineistonkeruume-

netelmillä, kuten vaikka kirjeiden kirjoittamisella, tutkimustulokset voisivat olla sisällöltään 

samankaltaisia, mutta kerronnaltaan erilaisia. Toisaalta, koska tutkittavien kertomuksiin liittyi 

ajallisesti kaukaisia muistoja, kirjeen kirjoittamisessa voisi tulla esiin asioita, jotka eivät haas-

tattelutilanteessa välttämättä muistuisi mieleen. 

Toinen luotettavuuden validointiperiaate on reflektiivisyys, joka tarkoittaa, että tutkijan tulee 

reflektoida omaa rooliaan ja oman tietämisensä mahdollisuuksia, ehtoja ja rajoja tutkimuksessa 

(Heikkinen & Syrjälä, 2006, s. 152). Hirsjärvi ja Hurme (2001, s. 153) kuvailevat, että tutkija 

vaikuttaa tutkimusprosessin muotoutumiseen esimerkiksi valitessaan käsitteitä ja tehdessään 

tulkintoja. Heikkinen & Syrjälä (2006, s. 153) huomattavatkin, että narratiivinen tutkimus on 

tutkijan oma kertomus eikä todellisuuden tallenne. Tutkijana pyrin kuitenkin jatkuvasti ole-

maan tietoinen omista oletuksistani, arvoistani ja etuoikeuksistani ja rajaamaan niitä tutkimuk-

sen ulkopuolelle. Kuula (2011) myös huomauttaa, että esimerkiksi negatiivisella kirjoittamis-

tyylillä voi aiheuttaa tutkittavien edustaman ryhmän leimautumista, joten kirjoitustavassa tuli 

myös huomioida kaikenlaisen asenteellisuuden välttäminen. Lisäksi tutkimuksen toteutuksesta 

kertovissa kappaleissa olen pyrkinyt mahdollisimman selkeästi kuvaamaan tutkimusprosessia, 

jotta lukijalle välittyy käsitys siitä, miten tutkimustulokset ovat muodostuneet. Tutkimuksen 

toteutukseen ja näkökulmaan varmasti vaikuttivat omat ennakkokäsitykseni ja ajatukseni tai-

teen yhdenvertaisuuden toteutumisen tärkeydestä, joten tutkijana puolueettomuus ei todennä-

köisesti täysin toteutunut. Esimerkiksi teoreettisessa viitekehyksessä keskityttiin lähinnä taiteen 

myönteisiin vaikutuksiin. 
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Seuraavaksi tarkastellaan dialektisuutta, jolla viitataan sosiaalisen todellisuuden rakentuvan 

keskusteluissa dialektisena prosessina (Heikkinen & Syrjälä, 2006, s. 154).  Lisäksi Heikkinen 

ja Syrjälä (2006, s. 154) tarkentavat, että dialektisuutta pohtiessa tulee selvittää, välittyykö ker-

tomuksista erilaisten äänien ja tulkintojen autenttisuus. Tutkimukseen osallistui kolme huolta-

jaa, joiden lapsilla oli eri tavoin muotoutuneet taidepolut. Näin ollen oli myös kolme erilaista 

näkökulmaa taidepolun ja yhdenvertaisuuden toteutumisesta. Pyrin rakentamaan huoltajien ta-

rinoita huolella ja harkiten sekä pohtien kertomusten merkitystihentymiä. Analyysivaiheessa 

aineistosta poimitut otteet olivat puheesta suoraan käännettyä tekstiä, johon merkitsin elekieltä, 

tunteita ja sanojen painotuksia. Näin ollen huoltajien oma ääni ei katoa missään vaiheessa. Toi-

saalta, koska jouduin paikoitellen tekemään todella voimakasta anonymisointia, saattoi se hie-

man latistaa huoltajan omaa kerrontaa. Tutkimuksen kertomuksista tehtyjen tulkintojen autent-

tisuutta voi myös lisätä Kanasen (2017, s. 177) mukaan luetuttamalla aineisto ja tulkinnat haas-

tateltavalla itsellään. Tarjosin tätä mahdollisuutta jokaiselle haastatteluun osallistuneelle. Huol-

tajat, jotka aineiston halusivat ottaa luettavakseen, hyväksyivät tekemäni tekstit ja tulkinnat, 

mikä vahvisti tekemieni tulkintojen ja tutkimustulosten luotettavuutta. 

Neljäs validointiperiaate on toimivuus, jossa tutkimusta arvioidaan käytännön vaikutusten, esi-

merkiksi hyödyn tai tutkimukseen osallistuneiden voimaantumisen perusteella (Heikkinen & 

Syrjälä, 2006, s. 155). Toimivuus muistuttaa pragmatismia, jossa arvioidaan tiedon käyttöar-

voa, mutta toimivuus kohdistuu enemmänkin tiedonprosessin perimmäiseen luonteeseen (Heik-

kinen & Syrjälä, 2006, s. 156). Lähtökohtaisesti tässä tutkimuksessa tavoitteenani oli mahdol-

listaa tila huoltajien subjektiiviselle kokemukselle eikä luoda yleistettävissä olevaa tietoa. Ai-

neisto on myös määrältään pieni, jolloin se ei perustele tutkimustulosten yleistettävyyttä. Tut-

kimustulokset ovat kuitenkin hyödyllisiä ja merkityksellisiä, sillä ne avaavat kolmesta eri nä-

kökulmasta huoltajien kokemusta erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidepoluista ja niissä 

toteutuneesta yhdenvertaisuudesta. Lisäksi tutkimukseen osallistuneet kokivat tutkimusproses-

sin mielekkääksi ja paikoitellen voimaannuttavaksi saadessaan kertoa kokemastaan.  

Viimeinen validointiin liittyvä periaate on havahduttavuus, jota Michael Quinn Patton esittää 

narratiiviseen tutkimuksen arviointiin (viitattu lähteessä Heikkinen & Syrjälä, 2006, s. 159). 

Heikkinen ja Syrjälä (2006, s. 159–160) kuvailevat, että hyvä tutkimus vaikuttaa lähes taiteen 

tavoin, havahduttaen ajattelemaan ja tuntemaan uudella tavalla. Heidän mukaansa tiedettä voi-

daan arvioida myös sen herättämien kokemusten, ajatusten ja tunteiden perusteella (Heikkinen 

& Syrjälä, 2006, s.160). Valitsin tähän tutkimukseen narratiivisen lähestymistavan, sillä se 
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mahdollisti tutkimustuloksissa syväluotaavien, henkilökohtaisten ja herkkien tarinoiden kerto-

misen. Tutkimus on myös rakennettu niin, että sen alussa annetut käsitteistöt ja teoriat syvene-

vät tutkimuksen loppua kohti, muodostaen lopulta yhtenäisen ja merkityksellisen kokonaisuu-

den. Tutkimustulokset myös varmasti herättävät lukijassa uusien ajatuksia ja näkökulmia tai-

teen yhdenvertaisuudesta ja sen toteutumisesta. 

5.2 Aiheen valinta, anonyymiteetti ja sensitiivisyys 

Heikkisen ja Syrjälän (2006, s. 158) esittämää toimivuusperiaatetta voidaan syventää myös tar-

kastelemalla tutkimusta ja sen seurauksia eettisestä näkökulmasta. Koko tutkimusprosessin ajan 

pyrin jatkuvasti pohtimaan ja huomioimaan, että tutkimusvalintani ja niiden seuraukset olisivat 

mahdollisimman eettisiä. Tutkimuksesta heräsi useita eettisiä näkökulmia ja voidaankin aja-

tella, että jo tutkimusaiheen valinta on eettinen kysymys (Tuomi & Sarajärvi 2018, s. 153). 

Tutkimusta aloittaessa pohdin paljon taiteen yhdenvertaisuuden toteutumista erilaisista näkö-

kulmista. Tässä tutkimuksessa kohderyhmäksi kuitenkin valikoituivat huoltajat, sillä vastaa-

vanlaista tutkimusta huoltajien näkökulmasta ei ole tehty. Lisäksi koska huoltajien lapset ovat 

kaikki tällä hetkellä aikuisia, oli mahdollista kuulla kattava kertomus taidepolusta jatkuen var-

haislapsuudesta aikuisuuteen.  

Kuula (2011) huomauttaa, että mitään marginaalisia ihmisryhmiä, kuten erityistä tukea tarvit-

sevia henkilöitä, ei saisi systemaattisesti sulkea tutkimuksista pois, sillä silloin ihmiselämän 

hyvin olennaisia puolia jäisi tutkimatta. Tutkimuksen näkökulmaa valitessa pohdin myös eri-

tyistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden haastattelemista, sillä mielestäni se olisi erittäin oleellista, 

kun tehdään tutkimusta taiteen yhdenvertaisuudesta. Kuka muu olisi parempi kertomaan omasta 

taiteestaan, taiteen tekemisen prosessista ja niille annetuista merkityksistä kuin taiteilija itse. 

Tällöin kuitenkin näkökulmaksi todennäköisesti painottuisi, toki tässäkin tutkimuksessa tutki-

muskysymyksenä oleva, taiteen merkityksien kartoitus. Lisäksi silloin olisi luontevampaa haas-

tatella kasvotusten, esimerkiksi taiteilijan oman taiteen johdattelemana. Koronapandemian ja 

etäisyyksien vuoksi etäyhteydellä tehdyt haastattelut olivat ainoa tapa toteuttaa tutkimus, joten 

myös tämä ohjasi valintaa huoltajiin. 

Huoltajien valintaa kohderyhmäksi vahvistivat siis aiemmat tutkimukset, kattava taidepolun 

tarkastelu, koronapandemian vaikutukset, mutta erityisesti myös oma ennakko-oletukseni siitä, 

että huoltajilla voisi olla näkemyksiä yhdenvertaisuuden parantamiseen. Jos yhdenvertaisuus ei 

ole toteutunut, huoltajalla on todennäköisesti ajatuksia siitä, mitä pitäisi tehdä toisin. Toisaalta 
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jos yhdenvertaisuus on toteutunut, huoltaja voi kertoa näistä onnistuneista kokemuksistaan. 

Molemmat näkökulmat ovat tärkeitä yhdenvertaisuuden toteutumisesta puhuttaessa. Tutkimuk-

sessa oli myös mielenkiintoista selvittää, millaisia ajatuksia ja tunteita huoltajilla herää puhut-

taessaan lapsensa taidepolusta ja siihen liittyneistä vaiheista, sillä luultavasti aiheesta ei ole ai-

kaisemmin ollut paljoakaan julkista keskustelua. Tutkimusta tehdessä heräsi kuitenkin myös 

kysymys siitä, että koska huoltajien lapset ovat tänä päivänä jo aikuisia, voiko toisen ihmisen 

puolesta ylipäätänsä puhua? Painotin haastattelukutsuissa ja haastatteluiden alussa, että tutki-

muksen kohderyhmänä ovat huoltajat, joten huoltajien omat ajatukset, kokemukset ja tunteet 

ovat keskiössä. Lisäksi sanoitin huoltajille, että heidän ei tarvitse edustaa omaa lastaan tai puhua 

hänen puolestaan, vaan keskittyä kertomaan omasta näkökulmastaan. 

Kuula (2011) kuvailee eettisesti kestäviksi tutkimustapojen lähtökohdaksi ihmisarvon kunni-

oittamisen, joka toteutuu silloin, kun pyrkimyksenä on tutkittavien itsemääräämisoikeuden, va-

hingoittumattomuuden ja yksityisyyden turvaaminen. Hänen mukaansa tutkittavan itsemäärää-

misoikeutta kunnioitetaan, kun hänelle annetaan mahdollisuus päättää tutkimukseen osallistu-

misesta. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että tutkittavan tulee saada tarpeeksi ennakkoon tietoa 

tutkimuksesta. (Kuula, 2011.) Lähettämässäni haastattelukutsussa kerroin tutkimukseni ai-

heista ja sisällöstä sekä käytännön toteutuksesta, josta ilmeni selkeästi aineiston luottamuksel-

linen käsittely. Tutkimuksesta kiinnostuneiden oli mahdollista ottaa minuun yhteyttä ennen tut-

kimukseen osallistumista, mikäli heillä oli kysyttävää tutkimuksen toteutuksesta. Lisäksi pai-

notin sitä, että tutkimusta tehdään haastateltavien omia ehtoja kunnioittaen. 

Luottamuksen rakentumista Tiittula ja Ruusuvuori (2005, s. 42) kuvailevat eräänlaisena tasa-

painotteluprosessina, johon liittyy empatian osoittaminen, yhteisyyden rakentaminen, sekä 

haastattelutilanteen roolijakoon ja haastattelutehtävään suuntautuminen. Yleensä empatiaa 

osoitetaan, kun toinen kertoo huolistaan tai osoittaa haavoittuvuuttaan (Tiittula & Ruusuvuori, 

s. 42). Tiittula ja Ruusuvuori (2005, s. 42) kuitenkin toteavat, että empaattista palautetta ei voi 

osoittaa arkikeskustelun keinoin esimerkiksi kertomalla vastaavanlaisista kokemuksistaan. Li-

säksi tutkijan tulee muistaa, että hän edustaa itsensä lisäksi myös laajemmin tiedeyhteisöä ja 

omaa oppiainettaan (Kuula, 2011). Huomasin, että haastateltavan tunnereaktiot aiheuttivat mi-

nussa muutosta haastattelijana. Yleensä haastattelutilanteessa saatoin nyökytellä tai kommen-

toida yksittäisillä sanoilla kertomuksen aikana, mutta haastattelun muuttuessa tunteikkaam-

maksi, huomasin yrittäväni kannatella tilannetta niin, että olin aikaisempaa enemmän äänessä. 

Jälkeenpäin ajateltuna haastattelijan rooliani oli tunteikkaissa tilanteissa jopa vaikea pitää yllä. 

Luomanen ja Nikander (2017, s. 289) viittaavat Pösöön todetessaan, että haastattelutilanteissa 
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haavoittuvuus toimii joskus kahteen suuntaan eli vaikuttaen myös tutkijaan. Koin haastatteluti-

lanteessa kuitenkin tärkeäksi osoittaa empaattisuutta esimerkiksi reagoimalla lohduttavasti ja 

ymmärtäväisesti haastateltavan kertomaan, sillä haastattelijan vähäpuheisuus haastateltavan 

tunnereaktioiden ilmetessä olisi voinut olla jopa haitaksi. 

Luomanen ja Nikander (2017, s. 291) mainitsevat ettei empaattisuutta tai kokemusten jakamista 

tule kuitenkaan liioitella ja tutkijan on hyväksyttävä oma ulkopuolisuutensa suhteessa haasta-

teltavan kertomuksiin. Myös Kuula (2011) toteaa, että liiallinen empaattisuus hämärtää osallis-

tumisen vapaaehtoisuuden rajoja ja pahimmillaan voi jopa aiheuttaa epäluuloisuutta tutkitta-

ville. Kuitenkin ihmisten kohtaamisissa täydellinen etääntyminen tai tunteettomuus ei ole mah-

dollista silloinkaan, vaikka tiede miellettäisiin ”inhimillisen arjen yläpuolella olevaksi” (Kuula, 

2011). Pyrin kuitenkin erottamaan tutkijan roolia tutkittavasta ja hänen tarinastaan sanoitta-

malla tutkimuksen eri vaiheita tutkittaville, sillä Kuulan (2011) mukaan tutkittavan on ymmär-

rettävä tutkimuksen luonne, jossa aineistoa kuvataan ja tulkitaan sekä muokataan tutkimusteks-

tiksi. 

Tutkimusaihe voidaan kokea arkana ja haavoittavana erityisesti silloin, jos siihen liittyy kipeitä 

muistoja ja kokemuksia. Kuula (2011) kuvailee, että vaikka haastattelua ei lähtökohtaisesti ko-

ettaisi arkaluonteiseksi, se saattaa silti muuttua sellaiseksi haastattelun aikana. Tutkijana tie-

dostin ja olin valmistautunut siihen, että tutkittavilla saattaa olla jo haastatteluun tullessaan tun-

nelatausta tutkimusaiheeseen liittyen. Arkaluontoisuuden käsittämiseen vaikuttaa kuitenkin eri-

laisia tekijöitä, joten arkaluonteisuuden määrittely on hyvä jättää tutkittavalle itselleen (Kuula 

2011) ja tätä käytäntöä pyrin myös itse toteuttamaan tutkimuksessa. Kerronnallisen haastatte-

lun tapa kuitenkin tuki hyvin sensitiivistä aineistonkeruuta, sillä haastattelussa edettiin tutkitta-

van omien tuntemusten ja kerronnan mukaan. Lisäksi tutkimuksen analyysivaiheessa ja johto-

päätösten kirjaamisessa pyrin välttämään vahvojen tulkintojen tekemistä.  

Hännisen (2018) mukaan tutkimuksen tulee kunnioittaa ihmistä antaen heille mahdollisuus il-

maista itseään omalla äänellään. Tästä syystä tutkimuksen tuloksissa ja johtopäätöksissä on 

nähtävissä paljon sitaatteja huoltajien kertomuksista. Narratiiviseen tutkimukseen sisältyy 

oman tarinan kertominen, joka voidaan kokea palkitsevaksi ja terapeuttiseksi (Hänninen, 2018). 

Haastattelutilanteissa pyrin etenemään huoltajan ehdoilla ja mainitsin jo ennen haastattelujen 

aloittamista, että heillä on vapaus kertoa vain niistä asioista, jotka haluavat itse jakaa. Haastat-

telukysymykseni olivat avoimia, sillä en halunnut liiaksi ohjata haastateltavien kerrontaa tai 
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painostaa heitä kertomaan tietystä näkökulmasta. Pyrin kaikin tavoin luomaan haastattelutilan-

teesta turvallisen, avoimen ja lämpimän.  

Hänninen (2018) kuvailee, että eettiseksi ongelmaksi voi muodostua myös se, että vaikka haas-

tateltava on etukäteen saanut tiedon siitä, millaiseen haastatteluun on tulossa, voi haastattelussa 

silti tulla vastaan yllättäviä tilanteita. Tällä tarkoitetaan tilanteita, joissa tarinan kertominen on 

vienyt mennessään ja on saattanut paljastaa jotakin sellaista, jota ei ajatellut paljastavansa. Li-

säksi Hänninen (2018) esittää haastatteluun liittyvän dilemman, jossa tutkija tiedostaa tutkitta-

van haavoittuvuuden ja sen että tarina on osa häntä, hänen minuuttaan, mutta tarinan asettami-

nen tulkittavaksi objektiksi ja tutkimuskohteeksi, voi tuntua tutkittavasta määrittelemättömällä 

tavalla loukkaavalta tai vahingoittavalta. Pohdin haastattelun suunnitteluvaiheessa tätä seikkaa 

ja siksi mainitsin jo haastattelukutsussa sen, että tutkimuksesta voi milloin tahansa vetäytyä 

pois tai antaa vain tietyn osion haastattelusta käyttööni. Lisäksi painotin sitä, että oman aineisto-

osuuden saa halutessaan luettavaksi, mikäli tuntuu, että omaa kertomusta haluaa tarkastella 

vielä jälkeenpäin. 

Eskola ja Suoranta (1998, s. 56–57) esittävät, että haastateltavan on luotettava, että hänen ker-

tomisiaan käsitellään luottamuksellisesti. Myös Kuula (2011) toteaa, että tutkimuksessa tulee 

kunnioittaa yksityisyyttä siten, että tutkittavilla on oikeus määrittää, mitä tietoja he tutkimus-

käyttöönsä antavat. Lisäksi Kuulan (2011) mukaan tutkimustekstit tulee kirjoittaa niin, että yk-

sittäiset tutkittavat eivät ole tekstistä tunnistettavissa. Tutkimukseen osallistuminen on aina va-

paaehtoista ja jo haastattelukutsuissa mainitsin, että aineistoa tullaan käsittelemään luottamuk-

sellisesti. Tarjosin kaikille haastateltaville myös mahdollisuuden siihen, että litteroidun aineis-

ton tai omat osiot tutkimukseen poimituista asioista saisi luettavaksi etukäteen, ennen tutkimuk-

sen julkaisemista. Koin tärkeäksi tarjota tätä kaikille jo tasapuolisuuden vuoksi, mutta myös 

siksi, että kertomuksissa käsitellään laajasti heidän lastansa ja hänen taidepolkuaan. Haastatel-

tavilla on oikeus esimerkiksi käydä vastauksiaan läpi lapsensa kanssa ja tarvittaessa vielä pyy-

tää joitakin asioita poistettavan aineistosta. Täydellisestä anonymisointia ei välttämättä voida 

silti toteuttaa, sillä tarinoiden sisältö saattaisi jäädä avautumatta. Hänninen (2018) mainitseekin 

anonymiteettiin liittyvän eettisen ongelman: vaikka kaikki tunnistettavat asiat olisi poistettu tai 

muutettu, saattaa silti tarinan hahmo olla tunnistettavissa. Tutkimusaineistoa on kuitenkin käy-

tetty koko tutkimuksen ajan mahdollisimman luottamuksellisesti ja esimerkiksi jo litterointi-

vaiheessa merkitsin kaikkiin tunnistettaviin kohtiin erikoismerkin. Karsin tunnistettavia tietoja 

paikoitellen niin paljon pois, että se saattaa välillä jopa vaikeuttaa luettavuutta. 
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Kuula (2011) mainitsee, että tutkimustuloksilla voi olla vahingollinen vaikutus tutkittavien elä-

mään. Tästä näkökulmasta on oleellista todeta, että tässä tutkimuksessa kertomusten tunnistet-

tavuus voisi olla haitallista. Huoltajilta nousikin esiin huoli siitä, että erityistaidetoiminnan 

kenttä ei tällä hetkellä ole kovinkaan laaja, joten kertomukset saattaisivat olla herkästi tunnis-

tettavissa. Tämä on tärkeä tieto tutkijan näkökulmasta, sillä vaikka lähtökohtaisesti tutkimuk-

sissa aina huolehditaan anonyymiteetin toteutumisesta, tässä tutkimuksessa kiinnitin siihen eri-

tyistä huomiota. Tarinoita luodessa karsin niistä kaikki mahdolliset tunnistettavat piirteet ja 

hyödynsin kuvitteellisia nimiä, joista sukupuoli ei ole tunnistettavissa. Lisäksi painotin tarinoi-

den muodostamisessa huoltajien omia ajatuksia ja tunteita eli asioita, jotka eivät ole silmin näh-

den nähtävissä, jolloin tunnistettavuus väheni entisestään. Tarinoiden koostamisessa pyrin 

myös välttämään sellaisten lainausten käyttämistä, joiden anonymiteettiä olisi vaikeaa taata. 

Tutkimusaihe ja siihen liittyvä käsitteistö ohjasi ajattelemaan ja havainnoimaan toiseuttamista. 

Lähtökohtaisesti aina kun annetaan jonkinlainen nimike tai etuliite jollekin henkilölle tai ryh-

mälle, tapahtuu automaattisesti toiseuttamista. Tähän tutkimukseen valitsin mahdollisimman 

neutraalin ja yleiskäytössä olevan ilmaisun “erityistä tukea tarvitseva henkilö”, vaikka toki se-

kin voidaan kokea leimaavana ja määrittävänä käsitteenä. Näkökulman kannalta on kuitenkin 

oleellista käyttää jotakin avaavaa tai kuvailevaa käsitettä. Käsitteiden valinnassa tukeudun kir-

jallisuuteen, erityisesti Haverin (2016) kirjoittamaan oppaaseen erityistaidetoimintaan liitty-

vistä eettisistä kysymyksistä. Tutkimusta tehdessä kiinnitin jatkuvasti huomiota siihen, etten 

luo termeillä tai sisällöillä negatiivista polarisaatiota yksilöiden välille. 

Jos tutkimuksessa käsitellään arkaluonteista tietoa, tutkijan tulee selvittää, onko sillä tiedolla 

tutkimuksen kannalta merkitystä tai tuoko se jotakin niin arvokasta lisää tutkimukseen, että se 

oikeuttaisi puuttumaan ihmisen yksityisyyteen (Eskola & Suoranta, 1998, s. 56). Kysyin haas-

tattelun alussa, että haluaako huoltaja kertoa tai kuvailla lapsensa erityisen tuen tarpeita. Haas-

tattelujen jälkeen tein kuitenkin päätöksen jättää kokonaan huoltajien lasten erityisen tuen tar-

peet kuvailematta paitsi anonymiteetin vuoksi, mutta myös siksi, että haluan korostaa tutkimuk-

sessani sitä, että riippumatta erityisen tuen tarpeesta jokaisen tulisi olla oikeutettu laadukkaa-

seen taidekasvatukseen. Taidetta kun voi tehdä ihan jokainen lähtökohdista riippumatta. Lisäksi 

erityisestä tuen tarpeesta kerrottaessa tulisi olla kyseisen henkilön itse päätettävissä, mitä ja 

miten siitä kerrotaan. 
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6 Tutkimustulokset 

Esitän tutkimustuloksia tutkimuskysymyksiin vaiheittain. Ensin narratiivisen analyysin poh-

jalta esittelen huoltajien kertomukset taidepoluista, jotka koostin kronologisiksi kokonaisuuk-

siksi eli tarinoiksi. Tämän jälkeen kuvailen narratiivien analyysin tuloksia kuvailemalla kerto-

muksien yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia peilaten niitä tutkimuskysymyksiin ja kirjallisuuteen. 

Tarinoissa huoltajat esitetään kuvitteellisilla sukunimillä, jotka on poimittu Suomen yleisim-

pien sukunimien listalta. Huoltajien lapsille on myös keksitty luontoaiheiset, sukupuolineutraa-

lit nimet. Ensimmäisessä tarinassa esiintyvät Korhonen ja Kuura, seuraavassa Mäkinen ja Paju 

sekä kolmannessa Virtanen ja Naava. Muodostin jokaisen huoltajan kertomuksesta yksilöllisen, 

ajassa etenevä tarinan siten, että tutkijan ääni kuvailee kertomuksen etenemistä, johon yhdiste-

len aineistosta poimittuja sitaatteja. Hyödynnän sitaatteja tarinan esittelyssä, sillä siten jokaisen 

huoltajan oma ääni pääsee esille. Tutkimustulosten esittelyssä on ehdottoman tärkeää, että tari-

nassa ei esiinny tunnistettavia piirteitä.  

Aineiston otteissa esiintyy kolme pistettä ”...”, jotka kuvaavat lyhyttä tai keskipitkää taukoa. 

Kaksi vaakaviivaa “- -” tarkoittaa, että kohdasta on poistettu yli virkkeen verran kerrontaa. Kol-

mella hakasuluissa olevalla pisteellä [...] tarkoitetaan, että tekstistä on jokin tietty, lyhyempi 

osio jätetty pois. Hakasulkujen sisällä olevalla sanalla on korvattu tunnistettavissa oleva sana, 

esimerkiksi [paikkakunta]. Kertomistilanteeseen liittynyt elekieli ja nonverbaali toiminta, kuten 

nauraminen ja sanojen voimakas painotus, on merkitty sitaatteihin, sillä se avaa haastateltavan 

kerrontaa ja keskustelun tunnelmaa laajemmin. Esimerkiksi kahden sulun sisälle on kuvailtu 

elekieltä avaamaan huoltajan kerrontaa. Tarinan kulun kannalta on oleellista mainita, että kaikki 

haastattelut alkoivat siitä, että pyysin haastateltavaa kertomaan erityistä tukea tarvitsevan lap-

sensa taidepolusta ja siihen liittyneistä vaiheista. Liitteessä 1 on nähtävissä haastattelua varten 

suunniteltu pohja, mutta haastattelukysymykset hyvin pitkälti muotoutuivat haastattelun ede-

tessä.  

6.1 Korhosen tarina 

Korhonen aloitti kertomuksensa Kuuran lapsuuden muistoista ja siihen liittyneistä kokemuk-

sista. Korhonen kuvaili, että Kuura on saanut olla aina osana hyväksyvää porukkaa, joka on 

vaikuttanut Kuuran itsetunnon kehittymiseen myönteisesti. Korhonen kuvaili Kuuran olleen 

aina “hyvien tähtien alla”. 
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Se on vaikuttanu sitten varmasti ainaki huoltajana nään et myöskin siihen itsetuntoon et 

mä oon tosi onnellinen et ne aikuiset jotka on ollu vetämässä niitä porukoita just luokan-

opettajat, avustajat niin on luonut sellasen hyväksyvän ilmapiirin [...] koen et semmonen 

hieno kasvualusta ollu ja se on oikeestaan niiku tietyl taval poikinukki sit sellasen et 

Kuura on itekki kokenu… kuuluvansa ehkä mieluummin niin sanotusti tavallisten ihmis-

ten porukkaan kuin tukea tarvitsevien porukkaan et hänen itsetuntonsa on jollain tavalla 

päässyt kehittyy 

Kertomus eteni kuvailuun Kuuran arjesta, jonka jälkeen kysyin mistä taidepolku on saanut al-

kunsa. Korhonen kertoi heidän puuhastelleen Kuuran lapsuudessa paljon taiteen parissa. Kuu-

ran sisarukset saattoivat mennä osaamisessa ohi, joten oli tärkeää luoda tilanteita, jossa kaikki 

lapset saisivat kehuja edistymisestään suhteessa omaan tasonsa. Korhonen kertoi, että he yh-

dessä porukalla osallistuivat paikalliselle, perheille suunnatulle kuvataidekurssille, josta kipinä 

taiteeseen syttyi. 

Oikeestaan heti sieltä… 4-vuotiaasta niin Kuuralla jotenkin se mieleinen tekeminen oli 

sen kuviksen kautta et hän rupes itekki aina kysyy et mentäskö johonki sellasee [...] ja 

sitte 5-vuotiaana mä ilmotin hänet paikalliseen kuvataidekouluun sellaseen johonkin jol-

lekin kurssille kanssa et mä aattelin et katotaan et meneeks hän siel mukana kun hän oli 

tosi pieni ja oli erityispäiväkodissa niin niin tota… vähän ite pohdin että riskillä mennään 

mutta mutta tota hän tykkäs siit kuviksesta ihan hirveesti ja siel ei jotenki korostunu se 

tuen tarve millään tavalla [...] sen kurssin lopuks se opettaja kysy kuvisope että et nii et 

mikä se Kuuran juttu oli että et ku hän ei niiku oikee tajunnu et mihin se niiku tukee tarvii 

että että tota tääl ei oo ainakaan yhtään huomannu et olis mitenkään porukasta ollu eroa-

vainen ja tota tietysti se tuntu itestä hyvältä  

Kuuran taidepolku jatkui taiteen perusopetuksen puolelle, jossa hän opiskeli koko peruskoulu-

ajan. Korhonen kertoi, että yhden kerran he olivat joutuneet vaihtamaan ryhmää, sillä kuvatai-

teen opettajan opetustapa ei sopinut Kuuralle. Korhonen harmitteli, että Kuuralla ei ollut mah-

dollisuutta suorittaa taiteen perusopetuksesta tutkintotodistusta, sillä vaikka lopputyö oli tehty, 

tutkintotodistusta varten vaadittiin oppimispäiväkirjan tekeminen. Kuura ei kyennyt kirjoitta-

maan oppimispäiväkirjaa itsenäisesti, mutta muuta tietä tutkintotodistukseen ei tarjottu. Korho-

nen jatkoi kertomustaan kuvailemalla taiteen roolia Kuuran elämässä.     

Kuvis on kyl… menny oikeestaan aina et vaikka muuten on hurjasti ymmärtämisen tukea 

ja visuaalista tukea ja vaikka mitä tarvii päivärytmissä… niin tota se kuvis on aina ollu 
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sellanen että… en tiedä miksi mut se on tosi semmosta johdattelevaa ja hän tekee niiku 

tällä hetkelläki ja oikeestaan pienestä asti hirveen tottelevainen siinä et ei hän niiku jätä 

kesken et kaikki tarvikkeet ja työpöytä siivotaan sen sen opetuksen tai työskentelyn jäl-

keen  

Seuraavaksi pyysin Korhosta kuvailemaan, millainen prosessi oli päästä taiteen perusopetuk-

seen, kun lapsella oli erityisen tuen tarvetta. Korhonen kertoi, että koska Kuura oli työntekijöille 

jo ennestään tuttu, toimintaan pääseminen sujui helposti. Hän myös ilmoitti kuvataidekoululle 

olevansa aina lähettyvillä, mikäli huoltajaa tarvittaisiin paikalle. Korhonen pohti seuraavaksi 

sitä, jos erityisen tuen tarve jotenkin hankaloittaisi taidetoimintaan pääsyä.  

Se on tosi kurja jotenki et sehän on vaan henkilöistä kiinni et et onks se niiku tuntemat-

tomuutta tai pelottaako se erityisyys tai muuta että sen rohkeuden kautta todellakin se 

lapsikin voi saada itsestään irti ihan eri tavalla taitoja kun se aikuinen häneen luottaa. 

Näin mä ainaki nään tai meidän kohdalla on toteutunu niiku sanoinki ollaan varmaan oltu 

onnellisten tähtien alla mutta mutta tota… se on oikeastaan se ainoa se yks opettaja joka 

oli oli sellanen huonompi kokemus enkä mä jäänyt sitäkään sitten kattelee et ku näin 

alusta saakka ettei se toimi ja [...] vaan niinku aikuisena siellä taustalla hoidin sen 

Kertomus jatkui kuvailemaan tilannetta, kun Kuura vaihtoi uuteen taideryhmään. Uusi opettaja 

oli ottanut Kuuran vastaan niin myönteisesti, että Kuura oli juossut opettajan syliin. Korhonen 

oli liikuttunut tilanteesta ja korosti, että on tosi paljon ihmisestä kiinni miten erityistä tukea 

tarvitseva voi kokea kuuluvansa porukkaan. Seuraavaksi Korhosen kertomus palasi yläkouluun, 

jossa taiteella oli suuri merkitys opinnoissa pärjäämisessä.  

Taide oli se mikä hänet pelasti siitä eli Kuuran kyky kirjottaa muistiinpanoja ei ois riit-

täny mut hän sai ison vihon kaikkiin reaaliaineisiin sinne isojen ison koulun puolelle ja 

hän sai piirtää siitä opettajan puheesta [...] mutta sitten muita kykyjä löytyy niin musta 

oli hienoa että että hänelle annettiin mahdollisuus ja siin se kuvis oli semmonen tosi tosi 

iso vaikuttava tekijä että jos olis ollu vaan ne kirjotetut muistiinpanot niin ei siitä olisi 

tullut mitään että tietynlaista hyväksyntää myöskin siellä vastapuolella oli oli sitten eri-

tyistä kohtaan  

Peruskoulun jälkeen Kuuralle mietittiin opiskelupaikkaa, mutta moni ala oli poissuljettu Kuu-

ran sairauteen liittyvän oireilun vuoksi. Perheelle tuttu työntekijä ehdotti Kuuralle taidealaa, 

mutta monet taidealan koulutuspaikat olivat kaukana Kuuran kodista. Korhonen kuitenkin ajat-
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teli, että aina sieltä pääsee tarvittaessa pois, joten olisi tärkeää ainakin yrittää. Kuura pääsi lo-

pulta taidekoulutukseen ja kaukana kotoa asuminenkin oli hyvin järjestetty ja sujui hie-

nosti. Korhonen seuraavaksi kertoi, millaista muutosta näki Kuurassa koulutuksen seurauksena. 

Sitten sen jälkeen kun hän palas sitten ylpeänä taiteilijana takasin [kotipaikkakunnalle] 

ja tosi semmonen itsenäinen ja hänellä oli ihan oma ääni siinä kuviksen tekemisessä jo-

tenkin koulutuksen tapa tehdä näistä opiskelijoista oikeesti ammattilaisia niin se oli jo-

tenkin pysähdyttävä myös mulle että hän oli niinku ihan oikeesti kokenut kaiken mitä 

taiteilija voi kokea  

Kuuran valmistumisen jälkeen hänelle yritettiin löytää kuvataidepainotteista työpajatoimintaa, 

mutta perheen asuinpaikkakunnallaan sellaista ei tarjottu. Korhoselle heräsi huoli taiteellisen 

innostuksen laantumisesta, mutta lopulta Kuuralle saatiin järjestettyä oma työhuone, jossa hä-

nen oli mahdollista toteuttaa taidetta ohjaajan tukemana. Kuura oli aluksi siitä innoissaan, mutta 

vähitellen ilo taiteen tekemiseen alkoi hiipua. Myös Kuuran ohjaaja huomasi, että Kuuran tai-

deinto oli heikkenemässä, jolloin Korhonen alkoi etsiä muita vaihtoehtoja työskentelylle. Kor-

honen päätti ottaa yhteyttä aikaisemmin hänelle tutuksi tulleeseen yhdistykseen, joka oli avoin 

kehittämään työpajatoimintaansa kohderyhmän tarpeisiin. 

Niin sitten mä uudelleen olin yhteydessä sinne [yhdistykseen] tähän henkilöön ja hän 

sanoi että joo että et hän on edelleenkin sitä mieltä et Kuuralle tervetuloa että jos Kuura 

tulee niin he tota järjestää sitten kuvataiteilijan heille töihin Kuuralle ohjaajaksi mut et 

myöskin sit niinku et saadaan muulle porukalle siitä kuvissuuntautuneisuutta… ja se tun-

tuu tosi ihmeelliseltä että miten nyt joku voi niinku noin auliisti lähteä kehittämään omaa 

toimintaansa että jos nyt vaan yks… työpajalainen sinne uus tulee ja siis se piti ihan paik-

kansa 

Korhonen kuvaili kertomuksessaan, miten onnistunut tämä muutos oli Kuuralle. Korhonen 

koki, että työpajatoiminnan aikana Kuuralle on muodostunut oma ura ja hän on kyennyt ver-

kostoitumaan alalla. Korhonen kertoo lukeneensa tutkimustuloksista, joissa pandemian kerro-

taan lisänneen rasitusta erityistä tukea tarvitseville henkilöille ja kuvailee, että Kuuran kohdalla 

vaikutuksen olleen päinvastainen. Huoltajana hän on joutunut olemaan enemmän tukena, mutta 

on toisaalta nauttinut nähdessään Kuuran ammatillisen kehittymisen ja itsevarmuuden, jota 

taide on hänelle tuonut. Myös terveydenhuollossa oli huomattu kehitystä Kuurassa. 

Niin todettiin että Kuuran [erityisen tuen tarve] on laskenut eli eli se niinku se hyvinvoin-

tivaikutus siitä taiteen tekemisestä on tullut ihan koko niinku arjen toimintakentän tasolle 
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että hän hän ihan eri tavalla on motivoitunut osallistuu kodinhoitoon tai pitää kavereihin 

yhteyttä [...] mutta että jotenkin hän on paljon paremmassa kunnossa kuin ennen koronaa 

vaikka luulis että kun ei missään käynyt ihminen sekoaa siihen kun ei ole mitään muuta 

kuin että ruudun kautta jotain kontakteja mutta… jotenkin kaikki on vaan toiminut kau-

heen hyvin 

Korhonen kuvaili Kuuran uran eri vaiheita, menneitä näyttelyitä sekä hänen taiteellista työs-

kentelyään. Korhonen pohti, että Kuuran erityinen sitoutuneisuus kuvataiteeseen johtuu siitä, 

että hänelle on löytynyt oma paikka ja tehtävä taidekentällä. Korhonen kuvaili, että Kuuran 

taidepolun tukeminen on vaatinut huoltajalta tietynlaista asennetta ja rohkeutta sekä sopivien 

ratkaisujen löytymistä. Seuraavaksi Korhonen kertoi ryhmässä työskentelyn tärkeydestä. 

Totesin sitten kyllä itekin että kyl sitä niinku sitä ryhmää tarvitaan ja just miten… taitavia 

teoksia Kuura teki silloin koulutuksen valmistumisvuoden ja ja oikeastaan koko koulu-

tuksen ajan, semmonen oma taiteellinen ääni vahvistu niin se se kyl niinku tää ohjaaja 

sanokin siinä puhelussa että lähti murentuun aika nopeesti siel yksin tehdessä… ihan siis 

kaikki värien sekoittaminen tai just aiheiden etsiminen tai tai mitä vaan et se tuli semmo-

nen niinku varmaan semmonen yksinäisyyteen tukehtumine - - Siel [työpajatoiminnassa] 

oli kuitenkin se ryhmän tuki niin kyl se hyvinvointivaikutus alko myöskin sitten heti tulee 

sieltä esiin  

Korhonen kuvaili yhdenvertaisuuden toteutuneen Kuuran taidepolulla. Kuura on ollut aina ko-

vin iloinen taiteen tekemisestä ja saanut toteuttaa taidettaan omalla tavallaan ja tyylillään. Per-

heen asuinpaikkakunnallaan on ollut paljon taiteen alan tapahtumia ja mahdollisuuksia, joita he 

ovat ahkerasti hyödyntäneet. Seuraavaksi Korhonen kuvaili perheen ja palvelutuottajien asen-

teiden merkitystä Kuuran taidepolulle.  

Me ollaan puhuttu avoimesti ja me ollaan otettu palveluita vastaan avoimesti että ei kai-

kille voi puhua mutta niinku… niille tahoille mistä ollaan koettu että saadaan saadaan 

sitten apuja… mutta tota kyllä se varmaan se tietynlainen asenne siinä on se ratkaiseva 

tekijä… ihan siis varmaan perheen kesken mutta myöskin niinku palveluntuottajalla oli 

sitten kuka hyvänsä oli koulun opettaja tai kuvisopettaja kuvataide koulussa tai tai kuka 

hyvänsä että… Tota mä en voi kuin nostaa tuota [taidekoulutuksen] henkilökuntaa että 

he tekee kyllä niinku tukea tarvitseville niin hyvää itsetuntoa siellä että se on se on todella 

hyvä paikka olla se huokuu sellasta lämpöä ja arvostusta ja ja ei niinku siitä käsin että 

kukaan kokisi että se on nyt jotenkin [erityistä tukea tarvitsevien] paikka vaan se on 

niinku taideoppilaitos ja ja siellä ollaan ylpeitä siitä… tosi hieno hieno aika Kuuran elä-

mässä ja hän aina jotenkin kaipaa sinne takasin 
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Korhosen mielestä mahdollisuuksia esimerkiksi suorittaa taiteenalan ammatillinen tutkinto tu-

lisi kuitenkin olla enemmän. Hän mainitsi, että henkilölle, jolla on erityisen tuen tarpeita, es-

teeksi voi tulla koulutuksen kaukainen sijainti. Lisäksi Korhonen kuvaili, että koska Suomessa 

on rajallisesti tarjolla taiteen ammatillista koulutusta erityistä tukea tarvitsevalle, monille ei 

välttämättä löydy muuta väylää mielekkääseen koulutukseen, mikäli ei tule valituksi. Korhonen 

kuvaili, että taide tulisi nähdä myös ammattina pelkän harrastamisen sijaan. Seuraavaksi Kor-

honen pohti, että muiden ihmisten asenteet tai tietämättömyys saattavat olla syynä erityistä tu-

kea tarvitsevien taiteilijoiden erilaiseen asemaan ja näkyvyyteen suhteessa muihin taiteilijoihin. 

Lopuksi hän vielä tiivisti taiteen merkityksiä Kuuran elämässä.  

Se mitä mä haluun korostaa niin on se taiteen merkitys eli eli tota… et se, no en mä tiedä 

onko se mikä tahansa harrastus tai mikä tahansa ammatti mitä henkilö tykkää tehdä var-

maan sama vaikutus mutta jos ei oo valittavana muuta kuin sit taide ja se on sattumanva-

rasesti vielä ollut se joka itseäkin paljon kiinnostaa niin se että Kuuran [erityisen tuen 

tarpeen] taso voisi olla paljon syvempi… Pystyiskö hän edes asumaan itsenäisesti ne on 

sellaisia kysymyksiä mitä me ei tietenkään, mihin me ei tiedetä vastauksia koska hänellä 

nyt on tämä taide mutta esimerkiksi pohdin sitä että jos hän joskus sairastuu taas enem-

män ja vakavammin ja laajemmin että ei hän mahdollisesti pysty taidetta näin aktiivisesti 

tekemään niin niin tota et niinku et miten se vaikuttaa hänen mielenterveytensä ja muu-

hun sitten yhteiskunnallisiin taitoihin ja ja muihin että 

Korhonen vielä kertoi kunnan tuen tärkeydestä, sillä kunta tukee Kuuran osallistumista järjes-

tössä tapahtuvaan päivä- ja työtoimintaan. Korhonen pohti, että ei tietäisi missä Kuura harras-

taisi tai työskentelisi ilman kunnan tarjoamaa tukea. Haastattelun päätteeksi keskustelimme 

vielä tutkimukseen liittyvistä vaiheista ja tulevaisuuden suunnitelmista. 

6.2 Mäkisen tarina 

Mäkisen kertomus alkoi kuvaillen Pajun lapsuutta ja siihen liittyneitä muistoja. Yksi mukavista 

muistoista liittyi paikallisen yhdistyksen järjestämään taidetoimintaan. Heidän kotiinsa tuli yh-

distyksen toimija pitämään maalauspajaa, jonka lopputulemana sisarukset olivat maalanneet 

Pajun merenneidoksi. Mäkinen kuvaili, että Paju on jo pienestä saakka halunnut toimia siinä 

missä kaikki muutkin. Kertomus eteni muistoon kouluajasta, jolla on saattanut olla vaikutusta 

Pajun taidetyöskentelyyn vielä myöhemminkin.  
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Hän oli yksin käytävällä ja [...] huomas sen että “mitä sä täällä teet” nii hän oli sanonut 

et “toi pakottaa, toi pakottaa” se oli sitten riitautunut opettajan kanssa että kun opettaja 

pakotti. Opettaja kysyi sitten että mitä hän on opettaa kun hän ei haluu oppia mitään niin 

tää jäi, on meille jäänyt mieleen sitten että “opeta vaikka värit”. No se on sitten näkynyt 

kyllä (naurua) kun on opettanut ne nii sitten täällä tänä päivänäkin vielä että hän niinku 

käyttää aika ronskisti värejä, tekee ja sotkee ihan itse kaikki ne värit siellä [toimintakes-

kuksessaki] ettei niitä tarvi avustajan sekoittaa vaan hän itse ne laittaa  

Mäkisen perheessä oli selkeä ajatus siitä, että Pajun tulisi osallistua peruskoulun jälkeen jon-

kinlaiseen päivätoimintaan. Paju pääsi toimintakeskukseen, jonka toiminta tuki hänen taiteensa 

kehittymistä. Mäkinen kuvaili hetkeä eräässä näyttelyssä, jossa oli sisäistänyt lapsensa taiteel-

lisen kehityksen merkityksen.  

Keskusteltiin pitkään siellä että nää on kaikki taiteilijoita täällä… täällä näin nää heidän-

kin asiakkaansa ja minkälaisia tuotoksii niilt tulee nii ne on tosi taitavia ja tarkasti piir-

rettyjä ja sit saattaa olla semmosta pelkkää räiskimistä mutta nekin on taidetta ja sit… sit 

se sano mulle se [perheenjäsen] et Pajukin on taiteilija… mulle piti niinku suoraan sanoa 

se, sit mä niinku tajusin mut sitten sitten tota kyllä Pajukin ymmärtää sen et hän nyt on 

taiteilija ja se kyl näkyy sitte tässä kaikessa tekemisissä että… kyse on niinku aluks siel 

[toimintakeskuksessa] se oli niinku enemmän semmosta päivätoimintaa mutta sitten se 

niiku alko selvästi ryhdistäytyy 

Mäkinen jatkoi kertomustaan kuvailemalla toimintakeskuksen ohjaajien hyvää ammattitaitoa 

ja osaamista sekä niiden vaikutusta Pajun työskentelylle. Toimintakeskus on tuttu Mäkiselle jo 

pidemmältä ajalta. Mäkinen pohti, että toimintakeskuksen tarjoamassa taidepainotteisessa toi-

minnassa on tapahtunut muutosta vuosien saatossa.  

Sitten tää [ohjaaja] piti siitä huolen että… että tän Pajun tai yleensäkin sen ryhmän, se 

näki koko siit ryhmästä ja sitten Pajun työstä että nää on hänen tekemiään eikä minkään 

mallin mukaan väännettyjä ja sitten että kunhan niinku pysty niistä luonnoksista tuke-

maan tätä Pajua tuottamaan sen työn loppuun saakka kun se kestää pitkän aikaa [...] niin 

tää [ohjaaja] osas tukea sitä luovuutta mitä Pajussa oli tai on [...] sanotaan reilu 10 vuotta 

sitten ehkä… niin se on ehkä 15 vuotta sitten niin tämä toiminta muuttu selvästi tällaiseksi 

niinku ammatillisemmaksi että ne ohjaajat oli taitavia ja osaavia ja osas vetää tätä tai-

dejuttua 

Toimintakeskuksessa Paju oli saanut päättää itselleen mieluisia painotuksia. Mäkinen kuvaili, 

että toimintakeskuksen ansiosta Pajun taiteelliset tuotokset ja hänen keskittymiskykynsä ovat 
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kehittyneet. Paju on myös voinut hyödyntää toimintakeskuksessa kehittynyttä osaamistaan pan-

demia-aikana ja saanut siten aikansa kulumaan. Mäkinen mainitsi aikaisemmin, että oli selkeä 

päätös, että Paju lähtee kyseiseen toimintakeskukseen, joten seuraavaksi pyysin kertomaan, 

mitkä asiat vaikuttivat tämän päätöksen taustalla. 

En mä nyt usko että mitenkään oisin huomannut sillon pienempänä että hän on jotenkin 

näppärä tai halukas tekee käsillä että kyllä se oli enemmänkin sitä vaan että… että siel 

oli sitä ohjattua toimintaa päivisin ja ei se niinku ollu pääasia tää että että hänestä tulee 

taiteilija tai keraamikko vaan että koettiin se… sen [toimintakeskuksen] toiminta siihen 

aikaan, meillä oli vähän ymmärrystä siitä jo toisaalta ja ennen kaikkea puolisolla oli ym-

märrystä mitä se toiminta on ja hän hän sinne tietysti sitten Pajun ohjas [...] emme miten-

kään erityislahjakkaana pidetty sitä (naurua) vaan Paju vaan meni sinne muitten mukaan 

Seuraavaksi pyysin Mäkistä kuvailemaan taitoja tai oivalluksia, joita Paju on oppinut taiteelli-

sen työskentelyn parissa. Mäkinen kertoi huomioista, jotka liittyivät Pajun työskentelytapaan 

ja sen kehitykseen sekä sivusi näyttelyitä, joissa Pajun töitä on ollut esillä. Näyttelyistä kerto-

minen on jätetty tunnistettavuussyistä pois otteesta.   

No kyl Paju on oppinut sen ainakin että ja se sanoo nää ohjaajatkin sano sitä samaa että 

Paju on Paju on työteliäs kun hän tulee, hän tekee ja se pitää olla niinku koko ajan sitä 

maalattavaa, piirrettävää, keramiikkaa [...] niin kun saa jonkun valmiiksi niin sitten taas 

vaa uutta mutta aluksi oli muuten sillä lailla että Pajulta tuli paljon sellaisia töitä missä 

oli tehty vähän niinku paperin kulmaan jotakin [...] pari vuotta sen jälkeen kun Paju oli 

mennyt [toimintakeskukseen] niin alkoi tulla tämmöisiä niinku loppuun saakka tehtyjä 

töitä  

Mäkinen kuvaili Pajun tekemän taiteen ominaispiirteitä ja yksi niistä oli rikas värien käyttö ja 

iloisuus. Seuraavaksi kysyinkin, että onko taide ja sen tekeminen tuottanut hänen mielestään 

Pajulle iloa. Mäkinen vastasi tähän yhteisöllisyyden näkökulmasta. 

Hän niinku viihtyy siellä [toimintakeskuksessa] hän puhuu kavereistaan ja nyt siellä on 

vielä sellainen tilanne ollut kun tämä pandemia tuli ni [...] ryhmät ei niinku tapaa toisia 

ryhmiä ollenkaan ja sitten nää ohjaajat on vaan siinä ryhmässä ni tota… kyllä sen paikan 

ja ne ihmiset ketä siellä on niin Paju kokee hyvin tärkeänä et kun on loma, vaikka joulu-

lomaki alkaa ni kyllä Paju ikävöi heitä sitten taas ja on kauhean mielissään sit ku pääsee 

sinne et se et Paju tykkää olla siellä 
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Seuraavaksi kertomus eteni muistoihin toimintakeskuksesta. Mäkinen alkoi pohtia yhdenver-

taisuuden toteutumista Pajun taidepolulla päätösten tekemisen ja asumisen kautta. Mäkisen 

mielestä Pajun kohdalla yhdenvertaisuus on toteutunut, sillä Paju on kyennyt etenemään niin 

sanotusti muiden mukana. Mäkinen kuvaili, että huoltajina heidän on pitänyt ohjata Pajua sa-

malla tavalla kuin muitakin lapsiaan, mutta vain eri näkökulmasta. Seuraavaksi kysyin, onko 

taidetoiminnan sijainnilla ollut merkitystä Pajun taidepolkuun, sillä toimintakeskus oli sijainnut 

lähellä Pajun omaa kotia. Tämän jälkeen Mäkinen kertoi heidän paikkakunnallaan tehdyistä 

päätöksistä ja niiden vaikutuksista Pajun taidepolulle. 

Se on niinku hyvin lähellä ja sitten mitään muita yksiköitä ei olla mietittykään - -  Kyllä 

tässä päättäjät on niinku ollu fiksuja kaikin puolin - - [Paikkakunnan] päättäjät ja on 

niinku antanut tän [toimintakeskuksen] toimia, se ei maksa meille mitään me maksetaan 

joku ruokamaksu sinne vaan [...] sitten kyydit kaikki ne menee niinku kunta maksaa, 

tietyst se on kunnan velvollisuuskin että sehän on laissa määrätty että tätä päivätoimintaa 

pitää olla [...] niin kyllä… [paikkakunnalla] on ainakin tehty hyviä päätöksiä sanoisin 

näin ja niistä on pidetty vielä kiinni  

Lopuksi kysyin vielä, että haluaako Mäkinen kertoa jotakin, jota en ollut osannut kysyä. Mäki-

nen kertoi heidän perheensä taide- ja kulttuurivierailuista ja kuvaili, että toimintakeskuksen toi-

minta on kasvattanut myös heitä perheenä ja huoltajina taiteen pariin. Haastattelu päättyi iloi-

sissa mielin keskusteluun muun muassa harrastuksista ja tutkimukseen liittyvistä asioista.  

6.3 Virtasen tarina 

Virtasen lapsen, Naavan, taidepolku on alkanut jo lapsuudessa. Virtanen kertoi, että taide on 

ollut aina heidän elämässään läsnä. He ovat aina käyneet taidenäyttelyissä, jossa lapset ovat 

kiireettömästi katselleet tauluja sekä nauttineet taidemuseovierailuista. Seuraavaksi Virtasen 

kertomus eteni muistoihin kouluista.   

No sitten hän aloitti koulut [...] ja siellä siellä sanottiin tosta… värien käytöstä ja ja sitten 

että täyttää tosi rohkeasti koko paperin… No sitten tuli erityiskoulu ja sitten tuli nää kun-

nan “no kuhan myö ny mennään ja no eihän nää nii tarvii ja eihän nyt [urheilussa] tarvii 

olla sääntöjä” ja kaikkea tällasta mitätöintiä, niin siinä se yhteiskunnan taidepolku oli 

kyllä näin (kapea) mutta se mitä kotoa että aina meillä on kateltu taidekirjoja aina meillä 

on ollut taide  
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Naava suoritti peruskoulun loppuun, jonka jälkeen hän oli valmentavassa koulutuksessa ja osal-

listui myös toimintakeskuksen tarjoamaan taide- ja kulttuuripainotteiseen toimintaan. Eräässä 

palaverissa, jossa suunniteltiin työntekijöiden kanssa Naavan tulevaisuutta, kävi ilmi, että hä-

nelle oltaisiin tarjoamassa työpaikkaa muualta kuin taiteen alalta. 

Mun lapsi sano mulle että kaipaa taidetta, kaipaa taiteen tekemistä ja siinä palaverissa 

sitten tämä [työntekijä] hän sanoo että mun lapselle on tarjottu työpaikkaa ja se oli niinku 

että miten harvinaista tämä on että pääsee töihin ja nyt hän pääsee töihin ja mun lapsi 

sanoo että hän kaipaa taiteiden tekemistä 

Palaverissa ollut työntekijä oli kuitenkin kommentoinut taiteen kaipuuta niin vähättelevästi, että 

Naava koki parhaakseen poistua tilanteesta. Naava ei tullut kuulluksi ja taidepolku oli lähellä 

katketa. Lopulta Naava pääsi toimintakeskukseen, jossa tarjottiin taidetoimintaa ja näin taide-

polku sai jatkoa. 

No sitten onneksi paikkakunnalla oli niin viisas päättäjä että se oli nähny mun lapseni 

taiteen kaipuun ja [paikkakunta] teki päätöksen että hän pääs [toimintakeskukseen]... 

mutta nämä nämä on niitä pelottavia tilanteita - - mutta kuitenki selitin sit sille… niille 

muille palaverissa olijoille et minkä takia se lähti sieltä ulos että se oli niin iso ihmisoi-

keusloukkaus… ja [toimintakeskuksessa] sitten se taide toteutu, sehän toteutu siellä [...] 

siellä toteutu kaikki se, mistä lapseni nauttii 

Seuraavaksi Virtanen kuvaili, millaisia asioita Naava on oppinut tai kokenut taiteen kautta. Vir-

tanen mainitsi useasti, että taide on hänen lapsensa koko elämä. Naava on saanut taiteesta am-

matin ja Virtanen pohti, että moni muukin on voinut oppia Naavan taiteen kautta. Naava on 

myös kertonut olevansa onnellinen. Seuraavaksi Virtasen kertomus eteni pohdintaan taiteesta 

saaduista voimavaroista ja siitä millaista olisi, jos Naava ei voisi taidettaan toteuttaa. 

Voimavaroja… no hän elää siitä se on hän on taide, taide on hän… Voimavaroja toi oli 

aika mielenkiintoisesti sanottu… joo ON että tota sehän se on se se… jokavuotinen pelko 

ollut että että jos kunta sanoo että ei enää [toimintakeskusta] että missä hän voi tehdä kun 

kun se on niinku päivittäin et “mä oon niin onnellinen kun saan tehdä taidetta mä oon 

niin onnellinen”... että mikä se on se luovan ihmisen tie jos ei saa tehdä sitä luovuutta 

niin sehän on ahdistava… jos ei saa itseään toteuttaa  

Seuraavaksi kysyin Virtaselta taiteen yhdenvertaisuuden toteutumisesta Naavan taidepolulla. 

Virtanen kertoo yhdenvertaisuuden toteutuneen Naavan ollessa toimintakeskuksessa, sillä 
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siellä yhdenvertaisuus on osa toimintakeskuksen arvopohjaa. Kuitenkin muussa päätöksente-

ossa, joka koskettaa erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä, itsemääräämisoikeus ei aina toteudu 

tai sitä ei kunnioiteta. Jos yhdenvertaisuus ja itsemääräämisoikeus eivät toteudu, saattaa se 

luoda taakkaa huoltajan, tässä tapauksessa Virtasen, harteille. 

No se että se erityisen tuen tarve ja yhdenvertaisuus ni eihän siin oo mitään järkee eihän 

sellast oo olemassakaan… et mistä niiku mistä he saa niiku ite päättää - - Kyllähän mun 

on pitänyt jossain kohtaa tehdä se päätös ja miettiä pääni puhki ja ja sekasi ja että kuinka 

paljon mun pitää niinku tähän asiaan paneutua ja satsata markkinointia tai mitä tahansa 

ja sitten todetaan että ei [...] että että mun kädet on jo levitetty pidemmälle kuin mihin 

mun voimat riittää niin en mä voi niinku repiä enää itteäni pidemmäks että nyt on vaan 

niinku pakko luottaa että se toteutuu mikä kuuluu toteutua mut se ei oo helppoo kun tietää 

että laps on aina jonkun toisen tahdon alla… että jos yhdenvertaisuus on sama ku… mikä 

tää tota nää asiat menee niin tunteisiin että sanat loppuu… toi itsemääräämisoikeus niin 

missä on erityisen tuen tarpeen itsemääräämisoikeus - - eihän sellasta oo… et sitten se on 

aina se yksittäinen henkilö joka jaksaa rakastaa itteään nii paljon että se rakastaa ja jaksaa 

rakastaa toistakin niin siinä se toteutuu mutta kyllähän niinku… ammatti-ihmiset ne nä-

kee oman ammattitaitonsa mutta näkeekö ne kenen kanssa ne on 

Koska kertominen herätti Virtasessa paljon tunteita, koin merkitykselliseksi kysyä Virtasen aja-

tuksia siitä, mitä häneltä on huoltajana vaadittu, jotta hänen lapsensa on päässyt taiteen pariin 

ja miltä se on hänestä tuntunut. Kysymys sai Virtasen herkistymään.  

Tärkeältä, raskaalta… nyt itkettää… tai aina kun kysytään että mitä mun lapselle kuuluu, 

sanon et  tosi hyvää ja sen sanon ihan täydellä painollaan mä oon ihan loppu… jatkuvaa 

tukea, jatkuvaa selittämistä, jatkuvaa kannustamista, jatkuvaa… miettimistä että millon 

mun täytyy puuttua asiaan ja milloin mun täytyy nyt sanoa että nyt tässä ei ehkä oikeus 

toteudu ja ja… yrittää avata sitä lapseni näkökulmaa että voisitko nähdä että siellä toisella 

puolellakin on tunteva ihminen ja sekään ei oo täydellinen… että ihan jatkuvaa läsnäoloa 

Kertomus eteni siihen, että Virtanen kuvaili toivovansa taidepolkuun liittyvässä päätöksente-

ossa ja toiminnan suunnittelussa sitä, että kuultaisiin häntä, jota asia oikeasti koskee. Kun pää-

töksiä tehdään, Virtasen mielestä erityistä tukea tarvitseva henkilölle tulisi mahdollistaa oma 

ääni kertoa mitä tarvitsee, ajattelee ja tahtoo ja ennen kaikkea, että häntä yritettäisiin ymmärtää 

pelkän kuuntelemisen sijaan. Lisäksi Virtasen kertomuksesta nousivat esiin taloudelliset resurs-

sit, joista mainitsivat myös muut haastateltavat. 
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Niin meistä on tullu varmaan ihan älyttömän vaatimattomia et se sellanen tarviiminen ja 

pyytäminen ja odottaminen että ihmisarvoista kohtelua mä voin kyllä… vaatia mutta ta-

loudellisia resursseja niin sit menee kyllä tosi vaikeeks - - kaiken kaikkiaan se että… ei 

ketään saa kohdella klimppinä, mönttinä, vaa kaikki on yksilöitä… ja jos niinku lapsesta 

asti joutuu toisen tahdon alle niin mistä se mistä se sitten pääsee esille se, oma tarve ja 

tahto [...]  niin ni tää on niin iso asia mutta se että… kuuleminen ja ymmärtää että se mitä 

toinen sanoo on totta… että taidehan on niin terapeuttista sehän on niin niin että kuka 

kuka siitä niinku voiman saa niin sehän on ihan valtava voima 

Aloimme keskustelemaan taiteen tuottamasta ilosta ja voimasta sekä siitä, kuinka tärkeää on, 

että taide ulottuisi kaikkien saataville. Virtanen pohti, että mistä erityistä tukea tarvitseva hen-

kilö voi edes tietää kaipaavansa taidetta, mikäli sitä ei koskaan ole ollut tarjolla. Seuraavaksi 

Virtanen kuvaili, että jokainen ihminen tulisi kohdata avoimesti ja ennakkoluulottomasti. Tä-

män jälkeen esitin kysymyksen siitä, onko taidetoiminnan sijainnilla ollut merkitystä Naavan 

taidepolkuun. Virtanen kertoi, että paikkakunnalla tai etäisyydellä ei olisi väliä, jos kyseessä 

olisi paikka, jossa Naavaa kohdeltaisiin kunnioittavasti. 

No jos tota jos olis ollu hänen tahto niin voimakas kun nyt niin ei sillä paikkakunnalla oo 

merkitystä ja olis paikka missä kohdeltas… kunnioittavasti - - täs oli pohjaa sille että 

missä niinku kunnioittas ja kuultais on niin siis näitä on miljoona näitä asioita missä hä-

nen oikeuksia poljetaan ni miten miten nää korvat menee kii, miten mä lopetan sen kuu-

lemisen ja kuuntelemisen, mitä tapahtuu ihmisille jonka oikeuksia loukataan koko aika 

mitä sille tapahtuu… ehkä sille tulee häiriökäyttäytymistä ja sit sit sille tehdään jotain… 

mut tää on niin pelottavaa… että toiselle paikkakunnalle lähteminen, ei mikään ongelma 

mutta ihmisoikeuksien noudattaminen… se toteutuu tosi huonosti 

Keskustelimme seuraavaksi siitä, miten yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoisuuteen liittyvät asiat 

ovat jo lähtökohdiltaan niin hankalia, että pelkkä nimikkeiden antaminen ihmiselle voidaan aja-

tella toiseuttavana toimintana. Kertomus jatkui pohdintaan ihmisarvosta ja eteni keskusteluun 

erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden mahdollisuuksista olla esillä taidenäyttelyissä. Lisäksi 

keskustelu herätti ajatuksia ihmisoikeuksista. Virtanen kuvaili, miten hankalaa on edes päästä 

taiteen äärelle, jos on erityisen tuen tarpeita. Jos se onnistuu ja taiteesta haluaisi tehdä itselleen 

ammatin, eteen voi tulla mainontaan, erityisen tuen tarpeeseen ja resursseihin liittyviä pulma-

kohtia.  

Tuota se tarvitsee kuitenkin jotain ja ei sulla sitten varallisuutta yleensäkään useinkaan 

millä voit palkata jonkun että kaikkihan on niin sattumanvarasta ja summamutikassa että 
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et pääsee jos lähdetään ihan sinne asti että sä tuut näkyväksi mutta se että sä pääset ko-

kemaan taidetta niin sekin, sekin on jo niinku paljon  

Haastattelun loppuvaiheessa kävimme keskustelua saavutettavuuteen liittyvistä seikoista ja it-

semääräämisoikeuden toteutumisesta erityistä tukea tarvitseville. Kysyin lopuksi, että onko 

Virtasella vielä jotakin kerrottavaa, joka ei tullut haastattelun aikana ilmi. Virtanen kertoi, miten 

hankalaa on pysäyttää kertomistaan pelkästään taiteeseen, sillä hänen kohdallaan kyse on elä-

män kokonaisvaltaisista asioista. Hän kuvaili, miten Naavan onnellisuus ja ammatti ovat niin 

merkittäviä asioita, ettei hän ole voinut niitä itsekkään aivan täysin sisäistää. Lopuksi Virtanen 

painotti, että tärkeintä yhdenvertaisuuden toteutumisessa on ihmisen kuuleminen ja aito koh-

taaminen. 

En mä tiedä tota mun on hirveen vaikee niinku pysäyttää tätä niinku siihen taiteeseen kun 

tää on niin iso asia ja ehkä se että mun lapseni on niin onnellinen ja se on taiteilija niin 

sekin on niin iso asia että mä en oo ees sitä nielassu elämässäni että mmm mä en tiedä 

mä en tiedä mikä tässä on tärkee, tärkeetä on just se ihmisen kuuleminen, se että ihanat 

asiantuntijat näkis muutaki kuin oman asiantuntevuutensa et siel toisel puolel siellä on 

ihminen omine tarpeineen 

Haastattelun päätyttyä kävimme keskustelua tästä tutkimuksesta ja sen seuraavista vaiheista, 

mutta myös Virtaselle haastattelun aikana syntyneistä tuntemuksista. Virtanen kuvaili oloansa 

tyhjäksi ja että hänen täytyy vielä jatkaa asioiden ja mietteidensä purkamista. Hän kuitenkin 

kuvaili haastattelun olleen hänelle tärkeä rasti. 

6.4 Yhdenvertaisuuden toteutuminen taidepolulla 

Korhonen ja Mäkinen kuvailivat yhdenvertaisuuden toteutuneen hyvin heidän lastensa taide-

polulla. Korhonen kuvaili Kuuran olleen aina osa hyväksyvää porukkaa, jossa Kuura pääsi to-

teuttamaan taidetta omalla tavallaan. Mäkinen kuvaili yhdenvertaisuuden toteutumista siten, 

että Paju on voinut edetä “muiden mukana”. Korhosen ja Mäkisen kertomuksissa yhdenvertai-

suuden toteutuminen on ollut kytköksissä siihen, että lapsen osallisuus toteutunut ja hänestä 

tuntunut osalliselta. Näin ollen yhdenvertaisuuden toteutumista perustellaan esimerkiksi sillä, 

että taideharrastukseen, -opetukseen tai -koulutukseen on ollut mahdollista osallistua erityistar-

peista huolimatta sekä taidepolulla on ollut mahdollista edetä mielekkäällä tavalla, jopa amma-

tilliseen kouluttautumiseen saakka. Naavan taidepolulla yhdenvertaisuus oli puolestaan vain 

osittain toteutunut. Virtanen kuvaili yhdenvertaisuuden toteutuneet toimintakeskuksessa, sillä 
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siellä Naavan oli mahdollista toteuttaa taidettaan ja tehdä asioita, joista nauttii. Virtanen kuvaili, 

että yhdenvertaisuus ei ollut toteutunut Naavaa koskevassa päätöksenteossa, sillä Naavan itse-

määräämisoikeutta ei kunnioitettu. 

Kahdessa kertomuksissa käy ilmi ulkoisten toimijoiden, kuten sosiaalialan ammattilaisten vai-

kutus taidepolun käytännölliseen toteutumiseen. Virtasen kertomuksessa toimijan väliintulo oli 

lähellä tukahduttaa taiteellista intoa, sillä Naavan taiteellinen innokkuus arvotettiin ulkoisen 

toimijan näkökulmasta satunnaista työpaikkaa vähäpätöisemmäksi. Korhonen taas kuvasi tari-

nassaan toimijan myönteisen rohkaisun merkitystä, silloin kun huoltajan oma uskallus ja pää-

töksenteko vaati rohkaisua tuekseen: 

Oon tosi kiitollinen sille [paikalliselle] palveluneuvojalle joka silloin hoksas että taide 

voi olla ammatti ja rohkas siihen päätökseen että että tota että vaikka se opiskelupaikka 

on pitkällä ja vaikka siihen tulee kotoa pois muuttoa niin kaiken voi purkaa jos se on liian 

vaikea ratkaisu ettei se oo niinku lopullista että että tota mä en itse olis sitä ratkaisua 

löytänyt en olisi rohjennut varmaan ajatella että taide voi olla ammatti siihen aikaan sil-

loin vaikka oltiinkin taiteen kanssa eletty koko Kuuran ikä mutta tota… isossa roolissa 

oli se se että [...] sosiaalialan ammattilainen tulee kertomaan että “hei tässä on teille mah-

dollisuus” ilman hänen hänen niinku puheenvuoronsa voi olla että olisi tullut kuka tietää 

elämän poluista mutta mutta tota mutta että ainakin se vauhditti sitä ratkaisua että voi olla 

jos ei hän olisi ottanut puheeksi tai ammatillisuutta niin Kuura olisi edelleenkin taidehar-

rastaja 

Korhonen ja Mäkinen kuvailevat kertomuksissaan taitavien ja osaavien työntekijöiden, kuten 

opettajien ja taideohjaajien vaikutusta erityistä tukea tarvitsevan henkilön taiteelliselle kehityk-

selle. Esimerkiksi Mäkinen kuvaili, että toimintakeskuksen ohjaajat ovat kehittäneet Pajun tai-

teellista työskentelyä ammattimaisempaan suuntaan. Lisäksi Korhonen kuvaili, että taideopet-

tajien luoma hyväksyvä ilmapiiri ja avoin kohtaaminen on ollut tärkeää Kuuran itsetunnon ke-

hittymiselle. Huoltajien kertomuksista käy hyvin ilmi se, että oikein kohdistetulla tukemisella 

sekä yksilön kannustamisella ja kunnioittamisella on ollut myönteisiä vaikutuksia taiteen yh-

denvertaisuuden toteutumiseen. 

Kaikissa kertomuksista nousivat esiin taloudelliset resurssit. Mikäli vamman tai sairauden joh-

dosta henkilöllä on erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista toiminnoista Vammaispalve-

lulaki (380/1987) määrittää kunnat tarjoamaan päivätoimintaa ja korvaamaan tukitoimista ai-
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heutuneita kustannuksia. Huoltajien kertomuksissa mainittiin kunnan taloudellisen tuen vaiku-

tus, sillä se on tukenut huoltajien lasten osallistumista taidetoimintaan. Korhonen kuvaili talou-

dellisen resurssien merkitystä seuraavalla tavalla: 

Se että Kuura saa käydä [työpajatoiminnassa] maalaamassa johtuu siitä, että kunta maksaa sen 

päivä ja työtoiminnan tota… osallisuuden siellä… en mä tiedä missä hän harrastais tai tai toimis 

ammatissaan jos hänellä ei olisi sitä työtoimintaa 

Huoltajien kertomuksista selvisi taidetoiminnan saavutettavuuden olleen melko hyvä. Korho-

sen kertomuksesta ilmeni, että heidän asuinpaikkakunnallaan on ollut paljon taide- ja kulttuu-

ritarjontaa, jota he ovat hyödyntäneet. Mäkinen myös antoi kiitosta asuinpaikkakuntansa päät-

täjille, sillä heidän paikkakunnallaan taidetoimintaa on tarjottu monipuolisesti. Lisäksi Mäki-

nen mainitsi toimintakeskuksen sijaitsevan lähellä heidän kotiaan, joten se ohjasi päätöksente-

koa kyseisen toimintakeskuksen valinnasta. Korhosen lapsen kohdalla toimintakeskus sijaitsi 

puolestaan niin kaukana, että Korhonen joutui pohtimaan paljon käytännön järjestelyitä, Kuu-

ran terveydentilaa sekä keräämään itse rohkeutta päätöksentekoon. Kaukainen sijainti ei kui-

tenkaan ollut haitaksi onnistuneiden järjestelyjen ja kuljetuksien ansiosta. Virtanen koki, että 

paikkakunnalla ei ole merkitystä, kunhan kyseessä olisi paikka, jossa Naavaa kohdeltaisiin kun-

nioittavasti. Näin ollen voi todeta, että taidetoiminnan sijainnilla oli huoltajien lasten taidepo-

lulla lopulta yllättävän vähäinen vaikutus. 

6.5 Yhdenvertaisuuden parantaminen 

Huoltajien kertomukset sisälsivät useita ajatuksia siitä, miten yhdenvertaisuutta taiteessa voi-

taisiin parantaa. Yksi niistä oli erityistaidetoiminnan ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille 

suunnatun taiteen ammatillisen koulutustarjonnan lisääminen.  Korhonen mainitsi kertomuk-

sessaan, että erityistaidetoiminnan mahdollisuuksia tulisi lisätä Suomessa, sillä esimerkiksi tie-

tynlainen sairaus voisi estää taidetoimintaan osallistumisen, mikäli taidetoiminnan sijainti olisi 

kaukana. Kuviosta 2 on myös havaittavissa, kuinka erityistaidetoiminta painottuu Etelä- ja Var-

sinais-Suomeen, joten erityistaidetoimintaa ei paikoitellen ole saatavilla laisinkaan. Lisäksi 

Suomessa on tällä hetkellä vain kolme paikkakuntaa, jossa tarjotaan taiteen ammatillista kou-

lutusta erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle (kuvio 2). Korhonen kuvaili kertomuksessaan tai-

teen ammatilliseen koulutukseen pääsemisen hankaluudesta, mikäli hakijalla on erityisen tuen 

tarpeita. Taidealan ammatilliseen koulutukseen haetaan pääsykokeilla, jolloin hakijoita myös 

karsiutuu. Koska erityistä tukea tarvitseville henkilölle taidealan ammatillista koulutusta on 
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Suomessa niin rajallisesti tarjottu, monen kohdalla alalle pääsy voi osoittautua hyvinkin hanka-

laksi. Korhonen kuvaili kertomuksessaan miten mielekkääseen, ammatilliseen koulutukseen 

pääsemisellä on suuri merkitys erityistä tukea tarvitsevan henkilön hyvinvoinnille: 

[Ammatilliseen koulutukseen] haetaan pääsykokeiden kautta niin sieltä aina karsiutuu 

oppilaita pois, tietysti karsiutuu kaikista oppilaitoksista se on ihan normaalii mutta jos 

ajatellaan sitä että voi olla että sille tukea tarvitsevalle ei löydy mitään muuta väylää elä-

mässä kuin se taide ja jos se vielä siihen asti on ollut kovin vahvana läsnä niin niin tota 

se voi olla että ammattiin kouluttautuminen jää siihen sitten tulee palvelutaloa sukkia 

päivätoiminnan kävijä ja se minusta tuntuu surulliselta siihen mä haluaisin olla vaikutta-

massa et et just se niinku hyvinvointivaikutus et taideammattia arvostettais myöskin tu-

kea tarvitseville yhtä ylös kuin muita ammatteja että ei aina [erityistä tukea tarvitsevan 

henkilön] tarvitse olla siivooja tai tai tota joku astioiden pesijä 

Myös muista kertomuksista ilmeni, että taide saatetaan nähdä tai kokea harrastuksena tai päi-

vätoimintaan kuuluvana sisältönä ammatillisuuden arvostuksen sijaan. Tämä ilmiö toistuu am-

matillisessa koulutustarjonnassa tai on jopa sen seurausta, että taidetta usein tarjotaan enemmän 

harrastuksena kuin ammattiin tähtäävänä koulutuksena (kuvio 2). Virtanen kertoi tarinassaan, 

kuinka taiteen tekeminen ei saanut arvoa ulkopuolisten toimijoiden silmissä, sillä Naavaa oh-

jattiin ottamaan työpaikka kokonaan toiselta alalta, vaikka innostusta oli enemmän taiteen 

alalle. Mäkinen kuvaili, kuinka oli ajatellut taiteen olleen vain osa päivätoimintaan liittyvää 

tekemistä, mutta toimintakeskuksen ammattitaitoisen osaamisen myötä Pajusta kehittyi taitei-

lija ja taide on tällä hetkellä iso osa hänen elämäänsä. Korhonen puolestaan korosti, että taiteella 

tulisi olla enemmän ammatillista nostatusta, sillä se voi tuoda monelle mielekkään ammatin.  

Jokaisessa kertomuksessa kuvailtiin myös päättäjien tekemien päätösten vaikutusta. Virtanen 

ja Korhonen mainitsivat huolen siitä, että erityistä tukea tarvitseva on aina jonkun muun teke-

män päätöksen alla. Mäkinen puolestaan kuvaili kertomuksessaan, että kunnassa tehdyillä pää-

töksillä on ollut myönteistä vaikutusta Pajun taidepolulle. Lisäksi Virtanen mainitsi, että Naava 

on kokenut paljon onnellisuutta toimintakeskuksessa ollessaan, joten heidän perheellään on ol-

lut jokavuotinen pelko siitä, että jos kunta ei enää tarjoaisi samankaltaista palvelua. Seuraavassa 

otteessa Korhonen kuvailee huoltaan yhteiskunnan varassa olemisesta:  

Tietysti isoja asioita ja varmaan samalla tavalla puhuttaa ketä tahansa jos jos ei pysty 

ammatissaan toimimaan mut ehkä sitten kun siellä on vielä se [erityisen tuen tarve] taus-

talla niin se on aika totaalista tipahtamista jos jos tota… että sillä tavalla niinku olla yh-

teiskunnan päätösten varassa siinä että voitko sä voida hyvin… se on jotenki surullista 
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Lisäksi Virtasen kertomuksesta ilmeni, että Naavan taidepolulla yhdenvertaisuus ei ollut täysin 

toteutunut, sillä Naavaa ja hänen mielenkiintojaan ei oltu huomioitu häntä koskevassa päätök-

senteossa. Virtanen kuvaili, ettei yhdenvertaisuus voi toteutua, mikäli itsemääräämisoikeus ei 

toteudu. Tästä syystä Virtanen korosti, että päätöksiä tehtäessä yksilön kohtaamisella ja kuun-

telemisella voidaan tukea itsemääräämisoikeuden, ja siten yhdenvertaisuuden toteutumista: 

No tällanen tällanen tota hyvä ajatus kun kuunnella, kuulla, kuuntelukaan ei vielä riitä 

vaan kuuleminen, kuulla mitä tarvitsee, ajattelee, tahtoo eikä olisi niitten omien ajatusten 

ja tiedon vanki 

Kahdesta huoltajan kertomuksesta ilmeni, että erityistä tukea tarvitseva henkilö saattaa tarvita 

ammattiurallaan lähipiirinsä tukea ja ohjausta. Korhonen kertoi, että vaikka Kuura on onnistu-

nut verkostoitumaan taidealalla, tarvitsee perheen olla kuitenkin Kuuran tukena uraan liittyvissä 

järjestelyissä. Myös Virtanen sivusi tarinassaan, että taiteilija, jolla on erityisen tuen tarpeita, 

voi tarvita urallaan tukea monessa asiassa: 

Niin ekaksi se että pääset pääset kokemaan, näkemään, tuntemaan että taide saa koskettaa 

sua niin sehän on niinku erityisen tuen tarpeella “hnngh” jo miten ylipäätänsä pääset tai-

teen äärelle kun pelottaa ku toi kiusaa ja toi kiusaa ja ei toteudu [...] no sitten sen jälkeen 

että mainonta, markkinointi, erityisen tuen tarve, ei oo resursseja, ihme jos on resursseja, 

sä tarviit siihen jonkun joka alkaa hoitaa sun asioita  

6.6 Taiteelle annetut merkitykset 

Huoltajien kertomuksista ilmeni, että taide on tuonut paljon oppia ja sisältöä elämään, jopa sil-

loinkin, kun taidealan ammatti tai taide itsessään ei ole ollut päämääränä. Kertomuksissa taiteen 

merkitystä on käsitelty paljon ammatillisuuden kautta, sillä taide on mahdollistanut monelle 

haastateltavien lapsista mielekkään ammatin. Korhonen ja Mäkinen totesivat tarinoissaan, 

kuinka sisarusten esimerkillä on ollut vaikutusta Kuuran ja Pajun haaveeseen saada ammatti tai 

lähteä opiskelemaan vertaistensa tavoin. Korhonen kuvaili tarinassaan Kuuran ammattiin val-

mistumisesta seuraavasti: 

Ja jotenkin se valmistumisjuhla tuntu siltä että et Kuura ei ole edes erityinen että hän 

fiksusti ja ja suoraselkäisenä keskusteli juhlavieraittensa kanssa ja oli ylpeä siitä mitä hän 

oli ite saavuttanut ja jotenkin niin iloinen ja valmis  
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Virtanen kuvaili kertomuksessaan, että taide on ylipäätänsä hankala erottaa kokonaan muusta 

elämästä. Vaikka Naavalla on aina ollut suurta innokkuutta taiteen pariin, moni taiteeseen liit-

tymätön asia voi tulla esteeksi. Tällaisia syitä Virtasen kertomuksessa oli esimerkiksi itsemää-

räämisoikeuden toteutumattomuus ja ulkopuolisten toimijoiden ennakkoluulot ja syrjintää ai-

heuttavat asenteet. Seuraavassa otteessa Virtanen pohtii taiteen erottamista muusta elämästä: 

Et tota sitten mm sitä mä oon miettiny paljon eilen ja tänään että että miten vaikea on 

erottaa pelkästään se taide koko siitä niiku kohtelusta, elämästä että se väkistekki se kes-

kustelu ni on vähän laajempi ku se pelkkä se taidekaistale  

Kahdessa huoltajan kertomuksessa kuvailtiin yhteisöllisyyden merkitystä taiteellisessa tekemi-

sessä. Usein taidetta harrastetaan ja opiskellaan ryhmissä. Korhosen tarinassa kuvastuu ryhmän 

merkityksen tärkeys, sillä Kuuran taiteellinen innokkuus alkoi laskemaan hänen työskennelles-

sään yksin. Tilanne alkoi palautua heti, kun hän pääsi takaisin työskentelemään yhdessä ryhmän 

kanssa. Mäkinen kuvaili, että Paju viihtyy toimintakeskuksessa, sillä hän on saanut sieltä kave-

reita, joita ikävöi loma-ajoilla. Lisäksi Mäkisen tarinassa taide on tuonut perheen sisälle taiteel-

lista yhteisöllisyyttä, sillä Mäkinen kertoi toimintakeskuksen taidetoiminnalla olleen positii-

vista vaikutusta koko heidän perheensä taide- ja kulttuurikäytäntöihin. 

Mäkinen ja Korhonen sivusivat tarinoissaan koronapandemian aiheuttamia muutoksia esimer-

kiksi taiteen ryhmätoimintaan. He molemmat kuitenkin totesivat, että itseasiassa Kuuran ja Pa-

jun itsenäinen taidetyöskentely on lisääntynyt pandemian aikana luoden sisältöä ja struktuuria 

arkeen. Korhonen myös kuvaili tarinassaan, että pandemian aikana Kuura on harpannut taiteen 

tekemisessä itsevarmemmaksi ja kehittynyt ammatillisesti. 

Jokaisesta huoltajan kertomuksesta ilmeni, että taiteella on ollut monipuolisia ja myönteisiä 

vaikutuksia lasten elämän eri osa-alueisiin. Moni huoltaja kuvailee taiteellisessa tekemisessä 

ilmennyttä johdonmukaisuutta sekä esimerkiksi huolellisuutta työpisteen siistimisessä. Mäki-

nen kuvasi Pajun taiteelliseksi vahvuudeksi työtelijäisyyden, sillä Paju ei väsy taiteen tekemi-

seen vaan on aina vailla uusia taideprojekteja. Korhonen kuvaili, että välineiden ollessa esillä, 

Kuura tarttuu heti toimeen. Lisäksi monesta huoltajan kertomuksista ilmeni, ettei heidän lapsil-

laan ole niin sanottua puhtaan paperin kammoa. Huoltajat kuvailivat myös muutamia lastensa 

taiteellisia vahvuuksia, esimerkiksi Naavalla on ollut jo lapsena taipumus täyttää rohkeasti koko 

paperi, Paju on kehittynyt töidensä viimeistelyssä sekä nauttii iloisista väreistä, ja Kuura on 

löytänyt oman persoonallisen tyylinsä ja tapansa taiteen tekemiseen sekä taiteen visuaaliset 

muodot ovat tukeneet hänen oppimistaan. 
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Virtasen kertomuksesta ilmeni, että taide on kietoutunut Naavan elämään kokonaisvaltaisesti 

tuoden paljon onnellisuutta. Lisäksi Korhonen kertoi, että taiteella ja sen tekemisellä on ollut 

niin suuri ja merkittävä vaikutus Kuuralle, että terveydenhuoltokin on huomannut sen alenta-

neen erityisen tuen tarpeen tasoa. Taiteen tuomalla hyvinvoinnilla on ollut vaikutusta Kuuran 

muihin elämän osa-alueisiin, joka on näkynyt myönteisenä kehityksenä kodinhoidossa, yhteis-

kunnallisissa taidoissa ja sosiaalisissa suhteissa. 

6.7 Huoltajien rooli taidepolulla 

Aineistosta tunnistettiin huoltajien erilaisia rooleja taidepoluilla, joita voidaan kuvata neljällä 

teemakäsitteellä, jotka ovat järjestelijä, tukija, huolenkantaja ja puolustaja. Kaikissa kertomuk-

sissa yhteistä oli, että jokainen huoltaja oli toiminut jollain tavalla järjestelijän roolissa lapsensa 

taidepolulla. Huoltajat ovat muun muassa etsineet tietoa tai keskustelleet läheistensä kanssa 

vaihtoehdoista. Tiedon etsiminen ja hankinta on pääasiassa kohdistunut lähellä oleviin ja pai-

kallisiin vaihtoehtoihin. Se voi kertoa saavutettavuuden olleen hyvä, mikäli sopivia palveluita 

ja toimintaa on löytynyt läheltä. Lisäksi huoltajat ovat saattaneet huolehtia aikataulutuksesta, 

käytännön järjestelyistä sekä asioiden selvittelyistä. Esimerkiksi Korhonen kuvasi rooliaan sit-

ten, että on joutunut toimimaan paljon taustalla edesauttaakseen Kuuran taidetoimintaan osal-

listumista. Seuraavassa sitaatissa Korhosen kuvailu omasta roolistaan on hyvä osoitus siitä, 

minkälaista joustavuutta huoltajalta saatetaan tarvita: 

Ja mä niiku oon aina ilmottanu et oon aina käytettävissä ja niiku jalat liipasimella et tyy-

liin 5 minuutissa kerkiän paikalle sitten et et sillee lähellä ja ja sillon ku ne oppitunnit oli 

pienenä lyhyempiä ni mä aina sitte hengailin jossain jossain lähellä shoppailemas tai hoi-

din omii asioita sen aikaa ku Kuura oli siellä siellä tunnilla et mä oisin oikeesti päässy 

tosi nopeesti jos jos tota olis tarvinnu mennä hakee pois tai mennä tueksi tai jotakin 

Huoltajalla on voinut olla myös tukijan rooli. Korhonen kuvasi, että huolimatta aikataulujen ja 

järjestelyiden huolehtimisesta, hän on kokenut olevansa onnekas, kun hänen on ollut mahdol-

lista seurata läheltä Kuuran taiteellista kehittymistä. Myös muut huoltajat ovat iloinneet lastensa 

taiteellisista kehityksestä sekä heidän tuotoksistaan. Moni huoltajista on kiinnittänyt huomiota 

taiteen tuomaan hyvinvointiin ja myönteisiin vaikutuksiin ja siksi ohjanneet lastansa taidetta 

kohti viemällä heitä taidetapahtumiin ja järjestämällä mahdollisuuksia osallistua taiteelliseen 

toimintaan. Mäkinen kuvasi myös huoltajan antamaa tukea siten, että Pajua on pitänyt ohjata 

siinä missä muitakin lapsia, mutta eri näkökulmasta.  
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Huoltaja voi olla myös huolenkantaja. Esteiden ilmaantuessa tai silloin kun yhdenvertaisuus ei 

toteudu huoltajat joutuvat etsimään uusia ratkaisuja ja toisaalta myös sopivia sanoja lapselleen. 

Joskus huoltaja voi jäädä heränneiden huoliensa kanssa yksin. Esimerkiksi Kuura ei erityistar-

peistaan johtuen voinut tuottaa taiteen perusopetuksen tutkintotodistukseen vaadittua oppimis-

päiväkirjaa eikä hänellä tarjottu vaihtoehtoista suoritustapaa, joten virallinen tutkintotodistus 

jäi saamatta. Kuura oli kuitenkin onnellinen suoritettuaan kaikki opinnot, joten Korhonen ei 

halunnut paljastaa omaa harmitustaan tutkintotodistuksen uupumisesta. Lisäksi Virtanen liikut-

tui kuvaillessaan, millaisia tuntemuksia hänelle on kasaantunut, kun Naavan taidepolulla yh-

denvertaisuutta on tallottu: 

Mieti näitä minun tarinoitani… tai eihän nää oo tarinoita ku mun elämä ja mun lapseni 

elämää kuka näit viittii kuunnella, mistä mä niinku ees löydän sanat ja ajatukset että nää 

tulee ulos ni kaikkihan on kipuna mun sisällä ja että mä saisin rakennettua sisälleni ra-

kastavan, anteeksantavan ympäristön ja täällä on näin paljon kipua 

Lisäksi huoltajalla voi olla myös puolustajan rooli. Virtasen ja Korhosen tarinoissa kuvailtiin, 

että huoltajilta vaaditaan tietynlaista “asennetta” lapsensa taidepolun tukemiseen ja toteutumi-

sen varmistamiseen. Korhonen kuvaili, että lapsen kohdatessa hankaluuksia, huoltajan tehtä-

vänä on selvittää ratkaisuja niihin. Lisäksi Virtanen kertoi, että hänen on täytynyt raottaa muille 

ihmisille lapsensa näkökulmaa, silloin kun se ei ole tullut ymmärretyksi. Toisaalta voisi ajatella, 

että jo pelkästään tutkimukseen osallistuminen on ollut tietyllä tavalla lapsensa taiteen puolus-

tamista, sillä on koettu merkityksellisesti jakaa tietoa siitä muille tutkimuksen osallistumisen 

muodossa. 
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7 Johtopäätökset ja pohdinta 

Tutkimuksessani oli tarkoituksena selvittää yhdenvertaisuuden toteutumista erityistä tukea tar-

vitsevien henkilöiden taidepolulla huoltajien kertomana. Huoltajien kertomukset lastensa tai-

depoluista ovat sisällöltään, näkökulmiltaan ja tunnelatauksiltaan erilaisia. Korhosen kertomuk-

sessa Kuuran lapsuuden taideharrastus ja -opinnot kulkivat läpi nuoruuden mukana, jonka jäl-

keen taide muuttui koulutuksen myötä myös ammatiksi. Mäkisen kertomuksessa taiteen äärelle 

päästiin lähinnä vasta aikuisuudessa ja silloinkaan taidetta ei koettu päämääräksi, mutta lopulta 

taiteesta muodostui merkityksellinen osa arkea ja elämää. Virtasen kertomuksessa taidepolku 

sisältää paljon vaikeita kipukohtia, sillä vaikka Naavalla on aina ollut taidetta kohtaan suuri 

intohimo, tie taiteen tekemiseen ei ole ollut helppo ja yhdenvertainen. 

Taiteen yhdenvertaisuuden toteutumiseen vaikuttavat huoltajien kertomuksien mukaan merkit-

tävästi itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden toteutuminen. Osallisuus ja itsemääräämisoikeus 

limittyvät ilmiöinä toisiinsa, mutta itsemääräämisoikeus on laissa määritelty ja sillä tarkoitetaan 

Kehitysvammaisten Tukiliiton (2017) mukaan oikeutta päättää omasta elämästään ja itseä kos-

kevien valintojen tekemisestä. Osallisuudella tarkoitetaan mahdollisuutta vaikuttaa omaan, yh-

teisönsä ja yhteiskunnan toimintaan ja siihen liittyy kokemus tulla nähdyksi ja kuulluksi arvok-

kaana yksilönä (Haveri, 2016, s. 15). Yhdenvertaisuuden toteutumiseen kytkeytyy siis vahvasti 

se, että yksilöllä on tunne siitä, että hänellä on mahdollisuus tehdä itseä koskettavia valintoja ja 

siten vaikuttaa elämänsä kulkuun. Erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä tulisi olla oikeus päät-

tää itseään koskevista asioita, sekä oikeus päästä taiteen äärelle, mikäli se tuntuu itsestä mie-

lekkäältä.  

Jokaisessa kertomuksessa mainittiin myös taidetoiminnan työntekijöiden, kuten opettajien ja 

ohjaajien osaamisen ja asenteen merkitys. Opetus- ja kulttuuriministeriö (2014) toteaa, että tai-

detoimintapalvelujen suunnittelijoiden, rahoittajien ja toteuttajien huomioivalla asenteella on 

merkitystä saavutettavuuden ja moninaisuuden tukemiseen. Lisäksi taidekasvattajan on todettu 

olevan hyvän elämän opettaja (Ruismäki ym., 2022), sillä taidekasvatuksessa on monia keinoja 

tukea myönteisesti yksilöiden kasvua ja kehitystä. Huoltajien kertomuksista käy hyvin ilmi se, 

että oikein kohdistetulla tukemisella sekä yksilön kannustamisella ja kunnioittamisella on ollut 

myönteistä vaikutusta taiteen yhdenvertaisuuden toteutumiseen. 
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Tutkimuksessani selvitin myös, että millaiset asiat parantaisivat taiteen yhdenvertaisuutta. Läh-

tökohtaisesti kunnat on velvoitettu tarjoamaan Suomessa palveluita, joiden tavoitteena on edis-

tää taiteen yhdenvertaisuutta ja osallisuutta (166/2019). Huoltajien kertomuksista kuitenkin il-

meni useita kehityskohteita taiteen yhdenvertaisuuden parantamiselle. Esimerkiksi moni huol-

tajien lapsista on saanut taiteen kautta ammatin, joka on tukenut heidän itsenäistymistä ja osal-

lisuuden tunnetta. Ammatillisesti kouluttautuminen taiteen alalle ei kuitenkaan ole aina mah-

dollista, sillä erityistä tukea tarvitseville henkilöille suunnattuja taidealan ammatillisia koulu-

tuspaikkoja on Suomessa tarjolla vain muutamilla paikkakunnilla (kuvio 2). Taiteesta innostu-

neelle, erityistä tukea tarvitsevalle henkilölle ei välttämättä löydy muuta väylää mielekkääseen 

kouluttautumiseen, mikäli karsiutuu pääsykokeissa. Tämä ilmeni myös huoltajien kertomuk-

sista, sillä esimerkiksi Korhonen mainitsi, että mahdollisuuksia ammatilliseen kouluttautumi-

seen tulisi olla enemmän saatavilla ja taidetta tulisi lähtökohtaisesti arvostaa yhteiskunnassa 

myös mahdollisuutena ammattiin pelkän harrastamisen sijasta. Myös Maaseudun sivistysliiton, 

Kettuki ry:n ja Taiken (2021) teettämässä toimialakartoituksessa selvisi, että taideharrastuksiin 

ja -koulutuksiin osallistumista tulisi yhdenvertaistaa asuinpaikasta riippumatta.  

Lisäksi tutkimustuloksista selvisi, että huoltajilla on huoli siitä, että erityistä tukea tarvitsevat 

henkilöt ovat aina toisen henkilön päätöksen alla. Esimerkiksi valtakunnalliset ja kunnissa teh-

dyt päätökset vaikuttavat siihen, minkälaisia palveluita ja koulutusmahdollisuuksia tarjotaan eri 

paikkakunnilla. Sutela (2017, s. 77) ehdottaa yhdeksi ratkaisuksi, että taiteeseen liittyvässä pää-

töksenteossa tulisi aina huomioida myös erityistä tukea tarvitsevat henkilöt, jolloin he ovat 

luontevana osana taiteen kenttää.  

Huoltajien kertomuksista lisäksi selvisi, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt tarvitsevat am-

mattiurallaan tukea. Erityistaidetoimintaa koskevassa toimialakartoituksesta todettiin myös, 

että taiteen apurahajärjestelmien käytännöt eivät tue taiteilijoiden yhdenvertaisuutta, sillä esi-

merkiksi joissain tapauksissa taiteilijat, joilla on erityisen tuen tarpeita, jäävät apurahojen ulko-

puolelle (MSL:n, Kettuki & Taike, 2021). Lisäksi Sutela (2017, s. 77) kuvailee, että erityistä 

tukea tarvitsevaa taiteilijaa tulisi voida tukea apurahahakemusten laatimisessa. 

Tutkimuksessani oli tarkoituksena myös selvittää, millaisia merkityksiä taide voi luoda erityistä 

tukea tarvitsevalle henkilölle. Kaikki huoltajat kertoivat taiteen myönteisistä vaikutuksista, 

mutta erityisesti silloin kun yhdenvertaisuus on toteutunut taidepolulla ja lapsi on päässyt osal-

listumaan mielekkääseen taidetoimintaan, on sillä ollut paljon positiivisia vaikutuksia sekä se 
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on tukenut muita elämän osa-alueita. Ihanteellisimmillaan taiteella onkin niin suuri hyvinvoin-

tivaikutus, että se tukee yksilön kehitystä kokonaisvaltaisesti (mm. Liikanen, 2009, s. 95; Su-

tela, 2017, s. 71). Lisäksi Salovaara (2006, s. 51) kuvailee, että yhteiskunnallisesti haavoittu-

vaiselle ihmisryhmälle, kuten erityistä tukea tarvitseville, taidekasvatuksen keinot voivat olla 

erityisen merkityksellisiä inhimillisen kasvun tukena. Tämä ilmeni Korhosen kertomuksessa, 

sillä Kuuran erityisen tuen tarpeen taso oli laskenut taiteen kokonaisvaltaisten vaikutusten seu-

rauksena. Lisäksi Kuuran taiteellinen kehittyminen on tukenut hänen itsenäistymistään ja aktii-

visuuttaan arjessa. Varto (2011, s. 27) esittääkin, että taiteellinen oppiminen tukee sellaisten 

kykyjen saavuttamista, jotka ovat arkipäiväisessä ja ammatillisessa kehittymisessä tärkeitä. 

Taide on tuonut huoltajien lasten elämään myös onnellisuutta, sisältöä sekä struktuuria. Jokai-

nen huoltaja nimesi lastensa taiteellisia vahvuuksiaan ja tutkimustuloksista esimerkiksi ilmeni, 

että monella lapsista ei ole niin sanottua puhtaan paperin kammoa. Se voi esimerkiksi olla seu-

rausta Itkosen (2008, s. 13) kuvailemasta tilanteesta, jossa erityistä tukea tarvitsevan henkilön 

taidetoimintaa ei ohjaa taiteen säännöt tai “oikea tapa” tehdä taidetta vaan taide lähtee tekijästä 

itsestään. Näin ollen erityisen tuen tarpeet voivat luoda toimintaan ennakoimattomuutta, joka 

ohjaakin luovaan toimintaan (Kivilähde ym., 2012, s. 71). Lisäksi huoltajat kertoivat, että hei-

dän lapsensa ovat luoneet sosiaalisia kontakteja erityistaidetoiminnan avulla sekä verkostoitu-

neet alalla. Huoltajat kokivat, että taiteen avulla lapset ovat päässeet yhteisön jäseneksi. Sutela 

(2017, s. 74) toteaa, että yhteisöllinen taidetoiminta luo monipuolisesti mahdollisuuksia minän, 

sosiaalisten taitojen ja vertaisoppimisen kehitykselle. Lisäksi yhteisöllisellä taidetoiminnalla on 

tutkittu olevan vaikutusta tunne-elämän hyvinvointiin (Sutela, 2017, s. 74). 

Korhonen ja Mäkinen kuvasivat myös taiteen merkitystä koronapandemian aikana. Nurmi-

Koikkalaisen, Hintsalan ja Voutilaisen (2020) mukaan koronapandemia on vaikuttanut merkit-

tävästi erityistä tukea tarvitsevien sosiaalisiin kontakteihin, sillä erilaisia palveluita ja toimin-

toja jouduttiin sulkemaan. Tästä johtuen koronapandemia on voinut aiheuttaa esimerkiksi yk-

sinäisyyttä, epätietoisuutta tilanteesta ja pelkoa (Nurmi-Koikkalainen, Hintsala & Voutilainen, 

2020, s. 127). Tutkimustuloksista selvisi, että Kuuran ja Pajun kohdalla taide toi merkittävästi 

struktuuria ja sisältöä arkeen, jolloin se on voinut olla myös keino käsitellä ja selviytyä pande-

miasta aiheutuneista muutoksista. 

Huoltajat käsittelivät taiteen merkitystä paljon myös ammatillisuuden kautta, sillä moni huol-

tajien lapsista oli saanut taiteesta ammatin. Ammatin saaminen on tärkeää kenelle tahansa, 
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mutta erityistä tukea tarvitseva henkilö voi sen kautta myös vaikuttaa omaan elintasoonsa, vah-

vistaa yhteiskunnallista osallisuutta sekä rakentaa omaa hyvinvointiaan (Sosiaali- ja terveysmi-

nisteriö, 2010). Ammatin merkitystä kuvaillaan huoltajien kertomuksissa myös siten, että sen 

avulla on voinut löytää oman paikkansa yhteiskunnassa. Myös Sosiaali- ja terveysministeriö 

(2010) toteaa, että koulutuksen yhdenvertaiset mahdollisuudet tulisi ulottua erityistä tukea tar-

vitseville, sillä kouluttautumisen avulla voidaan tukea yksilön omatoimisuutta ja osallisuutta. 

Kertomuksista nousi esiin myös monia kuvailuja huoltajien roolista lastensa taidepolulla, joten 

tästä syystä nostin sen yhdeksi näkökulmaksi tutkimustuloksiin. Taidepolun toteutuminen on 

vaatinut huoltajilta joustavuutta, järjestelyjen ja aikataulujen selvittämistä sekä tiedonhankin-

taa. Tutkimustulosten pohjalta voikin todeta, että huoltajilla ja heidän toimillaan on ollut mer-

kittävä vaikutus taidepolun toteutumiseen, sillä usein taidepolun rakentuminen on suurelta osin 

huoltajan varassa. Huoltaja on myös se, joka huolehtii, selvittää esteitä ja harmituksia sekä siten 

vaalii ja puolustaa lapsensa taideintoa. Yksi huoltajista kuvaili, että kaikista järjestelyistä ja 

aikatauluista huolimatta on ollut merkityksellistä, että on saanut olla vahvasti osana lapsensa 

taidepolkua, sillä silloin on erityisesti saanut kokea millaisia myönteisiä vaikutuksia taiteella 

lapseen on.  

On hyvä tiedostaa, että erityistä tukea tarvitsevien taidepolkuun liittyy paljon asioita, jotka ovat 

varsinaisen taiteen tekemisen ulkopuolella. Vaikka tutkimuksessani tuloksia luodaan etsimällä 

yhtäläisyyksiä ja samalla yksinkertaistamalla sisältöä, tutkimukseni tarkoitus ei ole vähätellä 

tai pelkistää huoltajien tunteita tai kokemuksia. Taidepolut ja yhdenvertaisuuden toteutuminen 

ovat vahvasti kytköksissä huoltajien ja heidän lastensa elämään, ja oheinen Virtasen kommentti 

oivallisesti myös herättelee tarkastelemaan tutkijan posiota tässä tutkimuksessa: 

Sä saat katella sitä taiteen kannalta niin se on helpompaa niinku mä sanoin että mulle 

tulee koko maailma että siihen tulee jo niin paljon esteitä niinku mitä mä oon kertonut 

sulle ennen ku ees päästään taiteen äärelle  

Tutkimuksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että kaikille erityistä tukea tarvitseville hen-

kilöille taidetoimintaan pääseminen ei toteudu yhdenvertaisena, joten taiteen yhdenvertaisuutta 

tulee edelleen kehittää. Lisäksi tulee ottaa myös huomioon se lähtökohta, että erityistaidetoi-

minta ei ole saavutettavissa koko Suomen alueella (kuvio 2). Tutkimustuloksiin olisikin voinut 

merkittävästi vaikuttaa se, että haastateltavia olisi osallistunut Lapin tai Pohjois-Pohjanmaan 
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seudulta, jossa säännöllistä erityistaidetoimintaa ei ole lainkaan tarjolla. Yksi tärkeimmistä tai-

teen yhdenvertaisuutta parantavista keinoista olisikin erityistaidetoiminnan mahdollisuuksien 

lisääminen koko Suomen alueella. 

Tutkimukseni tulokset ovat myös samansuuntaisia Salonlahden (2019) tutkimuksen kanssa, 

jossa todettiin, että vammaiset ja kuurot taiteilijat kohtaavat esteitä taidealan koulutukseen pää-

syssä, opintojen suorittamisessa ja työelämässä. Tutkimuksessani on löydettävissä havaintoja 

erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta sekä itsemäärää-

misoikeudesta taiteen näkökulmasta. Tuloksien pohjalta on myös havaittavissa, miten taiteen 

kentällä edellä mainittuja voidaan tukea ja toteuttaa. Toisaalta taide voi myös itsessään olla 

väylä edistää yhdenvertaisuutta, osallisuutta, osallistumista sekä itsemääräämisoikeutta, kuten 

ehdotetaan myös Isolan ja kollegoiden (2017) kuvailemassa luovassa ryhmätoiminnassa. 

Lisäksi tutkimukseni tuottaa uutta tietoa huoltajien roolista erityistä tukea tarvitsevien henki-

löiden taidepolulla, sillä heillä on ollut tärkeä ja merkittävä rooli taidepolun toteutumisessa ja 

taideuran tukemisessa. Kertomuksista ilmeni, että huoltajilla on vastuu lapsensa taidepolun to-

teutumisesta ja siihen liittyvistä järjestelyistä, joten olisi tärkeää, että myös huoltajille olisi tar-

jolla tukea ja tietoa. Taiteen yhdenvertaisuuden puutteita voitaisiinkin parantaa siten, että eri-

tyistaidetoiminnan mahdollisuuksista ja osallistumiseen liittyvistä ohjeistuksista olisi kattavasti 

tietoa saatavilla. Näin erityistaidetoiminnan saavutettavuus ei olisi ainoastaan huoltajan itsenäi-

sen selvitystyön varassa. Lisäksi huoltajien vastuuta lapsensa ammattiuran tukemiseen ja jär-

jestelyyn voisi keventää mahdollistamalla erityistä tukea tarvitseville taiteilijoille oman, tai-

dealan tukiverkoston, josta voisi muun muassa saada apua käytännön järjestelyihin. Tähän ke-

hityskohteeseen on vastannut erinomaisesti Kettuki ry, sillä yhdistys tällä hetkellä ylläpitää 

maanlaajuista erityistaidetoiminnan verkostoa tarjoten asiantuntija-apua, seminaareja, tietoa, 

julkaisuja ja opetusmateriaaleja.  

Rajallinen tutkimusotanta ei vähennä tutkimustulosten arvoa. Maanseudun Sivistysliiton, Ket-

tukin ja Taiken (2021) toimialakartoituksessa todettiin useita, valtakunnallisesti sijoittuvia ke-

hityskohtia erityistaidetoiminnan kentällä. Tutkimukseni täydentää tätä toimialakartoitusta niin 

sanotusti ruohonjuuritasolta, sillä tutkimukseni tavoitteena oli selvittää yhdenvertaisuutta pa-

rantavia keinoja huoltajien näkökulmasta. Tutkimustulokset ovat merkittäviä ja ajankohtaisia 

siinäkin mielessä, että Sosiaali- ja terveysministeriö (2022) valmistelevat parhaillaan uutta 

vammaispalvelulainsäädäntöä, jonka tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta, osallisuutta 

sekä osallistumista sekä tukea itsemääräämisoikeutta. Uusi lainsäädäntö tulee vaikuttamaan 
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kunnissa muun muassa vammaisten henkilöiden työ- ja päivätoimintaan, taloudelliseen tukeen 

ja työllistymiseen (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022), jolloin tämä uusi lainsäädäntö tulee 

vaikuttamaan erityistä tukea tarvitsevan henkilön arkeen. 

Tutkimuksen tekeminen tuntui mielekkäältä ja tärkeältä, toisaalta myös hyvin vastuulliselta. 

Tutkimukseni tarkoitus täyttyi jo tutkimusprosessin aikana, sillä yksi tutkimukseen osallistu-

neista huoltajista kertoi tämän tutkimusprosessin lähentäneen entisestään hänen ja hänen lap-

sensa suhdetta. Vaikka tutkimukseni tavoitteena on tuoda taide lähemmäs jokaista, täytyy sen 

silti lähteä ihmisten välisestä lähentymisestä. Tätä huomiota perustelen myös sillä, että tutki-

muksesta nousivat esiin huoltajien pelot ja huolet siitä, että erityistä tukea tarvitsevat henkilöt 

ovat aina jonkun toisen tekemän päätöksen varassa.  

Jatkotutkimusaiheiksi ehdottaisin erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden haastattelemisen, 

sillä siten voitaisiin selvittää heidän omia kokemuksiaan ja ajatuksiaan taidepolusta sekä taiteen 

tekemisestä ja merkityksestä. Tämänkaltaisen tutkimuksen kautta taide varmasti saisi moni-

muotoisia merkityksiä, sillä jo huoltajien näkökulmasta merkityksiä löytyy paljon. Luultavasti 

tutkimus myös voisi perustella erityistaidetoiminnan saavutettavuuden parantamista Suomessa. 

Myös saavutettavuudesta olisi tärkeää tehdä laajempaa kartoitusta, sillä se ei koskaan voi saada 

liian suurta näkyvyyttä. Näin ollen olisi oleellista esimerkiksi selvittää, miten laki kuntien kult-

tuuritoiminnasta (166/2019) toteutuu ja miten sitä toteutetaan, sillä se kuitenkin velvoittaa 

kaikki kunnat edistämään taiteen ja kulttuurin yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallisuutta. 
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Liite 1  

Haastattelun pohjarunko: 

1. Esitiedot ja haastattelun esittely 
 
 
2. Taidepolku 
- Kuvaile mistä taidepolku alkoi ja missä ollaan nyt. 
- Lapsuus & nuoruus 
- Työikään siirtyminen 
 
3. Taiteelle annetut merkitykset 
- Oppiminen 
- Kokemukset 
- Taidot 
- Taiteellinen kehitys 
- Voimavarat 
 
4. Yhdenvertaisuuden toteutuminen taidepolulla  
- Mahdollisuudet ja vaihtoehdot 
- Huoltajan rooli 
- Muutoskohteet 
 
5. Muuta kerrottavaa?  
 
 

 


