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Lähtökohtana rajojen ylitykset
Lapin yliopiston kuvataidekasvatuksen ja sosiaali-
työn oppiaineet ovat toimineet viimeisen kymme-
nen vuoden ajan yhteistyössä useissa hankkeissa. 
Tavoitteenamme on ollut kehittää tieteidenvälis-
tä ja monimenetelmällistä tutkimuskulttuuria. 
Taidevaihde-hankkeessa yhteistyökumppaneina 
ovat lisäksi olleet paikalliset taiteilijaseurat sekä 
moninaiset muut sidosryhmät. Tällä joukolla 
lähdimme taideperustaisesti luomaan maahan-
muuttaja- ja suomalaistaustaisten nuorten koh-
taamisen tiloja taiteen, tieteen ja kulttuurien 
rajoja ylittäen.

Toiminta pohjautuu kulttuurienvälisyy-
delle eli interkulttuurisuudelle, jossa pyritään 
vastavuoroiseen vuorovaikutukseen (mm. Kallio-
Tavin, 2017). Taidevaihde-hankkeen laajempana 
tavoitteena on edistää sosiaalista oikeudenmukai-
suutta tukemalla nuorten kaksisuuntaista kotou-
tumista, osallisuutta ja toimijuutta (mm. Bisman, 
2004). Se on konkretisoitunut työpajoissa siltojen 
rakentumisena nuorten välille heidän taustansa 
huomioiden ja niistä riippumatta. 

Työpajojen toimintaa ovat ohjanneet kysy-
mykset: Millaista taidetta osallistujat tuottavat liit-
tyen heidän kotoutumisprosessiinsa? Millaisia 
kokemuksia osallistujat tuovat esiin heidän tuo-
toksissaan liittyen toimijuuteen, kuulumiseen tai 
marginalisaatioon? Miten sosiaalisesti sitoutunut 
taide ja yhteisöllinen taidekasvatus tukevat ko-

totutumisprosessia? Miten taide voi tuoda esiin 
kotoutumisprosessissa vaikuttavia hierarkioita 
ja etuoikeuksia?  Työpajat ovat osoittaneet, että 
taiteellinen toiminta voi paljastaa osallistujalle 
nykyistä paikkaansa ihmisenä ja työryhmän jä-
senenä sekä tukea näin myös kaksisuuntaisen ko-
toutumisen vastavuoroisuutta.

Hankkeen kehittämistyötä on tukenut käy-
tännön toiminnan ja tieteen vuoropuhelu. Tai-
deperustainen toimintatutkimus pohjautuu 
erilaisille kohtaamisille ja yhteistyölle taideproses-
seissa ja niihin kiinnittyvässä tiedon tuottamisessa. 

Yhteistyön äärellä olemme pohtineet, mitä 
sosiaalityön asiantuntijuus voi tuoda kuvataide-
kasvatukselle ja toisaalta, miten taideperustaiset 
menetelmät tukevat sosiaalityön tutkimusta ja 
käytäntöä. Olemme huomanneet, että nämä kaksi 
tieteen- ja tutkimusalaa kohtaavat tiedon, tietä-
misen ja toiminnan tasolla sekä arvopohjaltaan. 
Molemmat voivat toimia sosiaalisen muutoksen 
ja osallisuuden edistämisen välineinä erityisesti 
marginaalisten ryhmien osalta. Sekä taideperus-
tainen toiminta että sosiaalityön prosessit vaativat 
luovuutta ja avoimuutta. (ks. myös Garber, 2004; 
Hiltunen, 2009; Hiltunen & Huhmarniemi, 2010; 
Ranta-Tyrkkö, 2010.) 

Luovuus tieteidenvälisessä tutkimuksessa 
nojaa vuorovaikutukseen, sidoksiin, tunteisiin, 
aikaan ja paikkaan. Taidemenetelmillä voidaan 
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kehittää esimerkiksi sosiaalityöntekijöiden am-
matillista itseymmärrystä ja refleksiivisyyttä. 
Ne toimivat myös vaihtoehtoisina menetelminä, 
joiden avulla voidaan saavuttaa marginaalista ja 
hiljaista tietoa. (Honkakoski, 2017; Leavy, 2017; 
Rantala & Hiltunen, 2013). Sosiaalityön asian-
tuntijuudella ja tutkimusperinteillä puolestaan 
tuodaan ymmärrystä yhteiskunnan, yhteisöjen ja 
yksilöiden suhteista sekä moninaisten rakentei-
den vaikutuksista ihmisten elämään. Sosiaalityö 
syventää myös ymmärrystä marginaalisuudesta, 
voimaantumisen ja valtautumisen prosesseista 
sekä sosiaalisesta oikeudenmukaisuudesta. 

Olemme kehittäneet tutkimusmenetelmää, 
joka yhdistää taideperustaista toimintatutkimus-
ta (Jokela, 2017; Jokela, Hiltunen & Härkönen, 
2015) ja sosiaalityön tutkimusta. Tieteidenvä-
linen ja metodeja yhdistävä tutkimus voi ko-
kemuksemme mukaan tavoittaa tietoa, joka on 
vaikeasti tavoitettavissa “perinteisillä” tutkimus-
menetelmillä. Taidevaihde-hankkeessa rajoja ylit-
tävä toimintatutkimus on tuottanut uusia keinoja 
tiedontuottamiseen, kotoutumisen edistämiseen 
ja nuorten osallisuuteen Pohjois-Suomessa. Tässä 
raportissa avaamme näitä keinoja kuvailemalla 
hankkeen työpajoja, niissä käytettyjä metode-
ja, sosiaalista dynamiikkaa, tuloksia ja tuotoksia. 
Hankkeen tuloksena on syntynyt useita opin-
näytetöitä, yhteisartikkeleita sekä ennen kaikkea 
käytännön esimerkkejä, miten ja mitä saadaan 
aikaan oppianeainerajat ylittävällä innostuksella 
ja yhteistyöllä. Sanojen ja käsitteiden kyllästämäs-
sä tutkimusmaailmassa toisenlainen tapa esittää 
tietoa on vielä vähäistä. Tähän halusimme oppi-
ainerajat ylittävässä yhteistyössämme kannustaa 
opiskelijoita ja samalla paneutua taideperustaisen 
toimintatutkimuksen ja sosiaalityön menetelmi-
en kehittämiseen. 

Taideperustainen toimintatutkimus kehit-
tää osallistavia ja dialogisia tutkimusmenetelmiä, 
jotka perustuvat osallistujien toimijuudelle ja vas-
tavuoroisuudelle (Jokela, Hiltunen & Härkönen, 
2015). Yhdistämällä sosiaalityön ja kuvataide-
kasvatuksen tutkimusta, käsitteitä ja metodei-
ta, tuomme uusia näkökulmia kaksisuuntaisen 
kotoutumisen prosesseihin. Tämä mahdollistaa 
muun muassa valtahierarkioiden ja epäoikeu-

denmukaisuuksien esiintuomisen ja purkami-
sen tutkimusprosesseissa, kulttuurien välisissä 
kohtaamisissa ja taideperustaisessa toiminnassa. 
Pitkällä tähtäimellä tällä on mahdollisuus tuottaa 
sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja vähentää eri-
laisia sosiaalisia jakolinjoja. Uudet näkökulmat 
lisäävät kestävyyttä ja kehitystä erityisesti poh-
joisessa kontekstissa. 

Taiteesta osallisuutta 
– kohti kaksisuuntaista kotoutumista

Työpajoissa tuotiin esille taideperustaisin mene-
telmin omaa elämäntarinaa, tunteita, asenteita, 
arvoja ja mielipiteitä. Osallisuuden kautta työ-
pajoihin osallistuva nuori saattoi kokea itsensä 
subjektiksi ja toimijaksi, mikä luo hyvinvointia 
ja jaksamista elämään. Siinä missä osallistumi-
sella viitataan toiminnallisuuteen, voidaan osalli-
suus määritellä kokemukselliseksi ja identiteettiin 
ankkuroiduksi tunteeksi jäsenyydestä, yhteisöön 
kuulumisesta sekä yhteiskunnassa vaikuttamises-
ta. Osallisuus, osallistuminen ja kotoutuminen 
edellyttävät vuorovaikutusta erilaisten ihmisten 
ja tahojen välillä sekä monenlaisten verkostojen 
ylläpitämistä ja luomista. Kaksisuuntaisen ko-
toutumisen kannalta tärkeässä roolissa ovatkin 
olleet juuri toimintamuodot, jotka kannustavat 
vuorovaikutukseen ja suorastaan vaativat yhteis-
työtä. Olemme tukeneet työpajoissa osallisuutta 
ankkuroiden sen vahvasti ihmisoikeuksiin, tasa-
arvoon ja yksilöiden yhdenvertaisuuteen. Toimin-
taa ovat ohjanneet voimavarasuuntautuneisuus ja 
valtaistava työskentelyote (Kuvio 1.).

 Aikalaistaiteen materiaalit, mediat ja esit-
tämisen tavat ovat sekoittuneet sekä muuntuneet 
työpajoissa, samoin kuin työpajoissa sovelletut 
tekniikat ja materiaalit. Taiteen avulla voidaan 
asettua fiktiivisen ja faktan, tunteiden ja ra-
tionaalisen, konkreettisen ja abstraktin, sekä 
yksilön ja yhteiskunnan välisille rajapinnoille 
(Honkakoski, 2017; Leavy, 2008, 2017). Näiden 
rajojen ylittäminen turvallisessa, vastavuoroi-
sessa toiminnassa lisää osallisuuden mahdol-
lisuuksia erityisesti sellaisten ihmisten osalta, 
jotka kohtaavat rakenteellisia esteitä osallisuu-
den toteutumisessa. Näitä rakenteellisia esteitä 
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Yhdenvertaisuus Oikeusperustaisuus

ValtaistaminenVoimavarasuuntau-
tuneisuus

Osallisuus

maahanmuuttajataustaisten ihmisten kohdalla 
voivat olla esimerkiksi syrjivät työelämäkäytän-
nöt, riittämätön koulutus tai kielitaito, kulttuuri-
set ennakkoluulot tai rasismi. Taideperustaisella 
toiminnalla, joka tähtää sosiaaliseen oikeuden-
mukaisuuteen, voidaan tuoda esiin ja haastaa 
noita rakenteita, mikä lisää osallisuuden mah-
dollisuuksia (Garber, 2004; Hiltunen, 2009). 

Näemme kaksisuuntaisen kotoutumisen 
prosessina, jossa vaikuttavat poliittiset, taloudel-
liset, etniset ja sukupuoleen liittyvät hierarkiat ja 
valtarakenteet (mm. Dominelli, 2010). Sosiaali-
sen oikeudenmukaisuuden tavoittelemisen edel-
lytyksenä on, että taideperustaisessa toiminnassa 
tarkastellaan kriittisesti noita valtahierarkioita. 
Kaksisuuntaisuus tarkoittaa, että maahan muut-
tavat ja paikalliset ihmiset sitoutuvat vastavuoroi-
seen prosessiin muuttuvassa ja moninaistuvassa 
yhteiskunnassa. Tässä prosessissa huomioidaan 
erityisesti toimijat erilaisista sosiaalisista margi-
naaleista, ja siinä maahanmuuttajat ovat kotoutu-
misen asiantuntijoita. 

Taidevaihteen osallistujat kertoivat moni-
naisia kertomuksia kotoutumisestaan. ”Onnistu-
neeseen” kotoutumiseen ei ole yhtä ainoaa oikeaa 
mallia. Se ei etene suoraviivaisesti, vaan se on mo-
ninaisista dialogeista muodostuva ja elävä proses-
si, joka lähtee yksilön subjektiivisesta tilanteesta 
ja rakentuu hänen tavoitteidensa suuntaamana. 

Voidaankin kysyä, onko kotoutumiseen liittyen 
mahdollista määritellä tiettyä maalia, vai onko 
se ennemmin alati jatkuvaa ja muuttuvaa liikettä 
ja vuoropuhelua, jossa eri osapuolet ovat vasta-
vuoroisella matkalla? Kotoutumisprosessiin vai-
kuttavat moninaiset yksilölliset, yhteisölliset ja 
yhteiskunnalliset tekijät, sekä yksilön menneisyy-
den tapahtumat ja tulevaisuuden näkymät. Ko-
toutumista edistämään pyrkivissä prosesseissa on 
myös riskinä kulttuurinen toiseuttaminen (mm. 
Jönsson, 2013). Kulttuurisia tekijöitä voidaan 
ylitulkita, tai yksilöihin, ryhmiin, tilanteisiin ja 
näiden erityispiirteisiin liittyviä tekijöitä voidaan 
yhdenmukaistaa ja yksinkertaistaa vahingoitta-
valla tavalla. (Esim. Määttä, 2017.) Tämä voi lisätä 
stereotypioita ja vahvistaa jakolinjoja ”meihin” ja 

”muihin”. Liian suoraviivaiseen kotoutumisproses-
siin pyrkiminen jättää huomiotta ne rakenteet, 
jotka vaikuttavat kototumisprosessiin, tuottavat 
toiseutta ja rajoittavat osallisuutta. 

Hankkeen toiminnot osoittavat, että taide-
menetelmät mahdollistavat kotoutumiseen liit-
tyvien haasteiden esiintuomista ja ilmaisemista, 
vahvistavat vuorovaikutusta sekä voivat toimia yh-
teiskunnallisen vaikuttamisen välineinä. Kun yh-
teistä puhuttua kieltä ei ole tai ymmärrys perustuu 
hyvin erilaisille kulttuurisille taustoille, yhdessä 
toimiminen taiteen keinoin tuottaa uusia välinei-
tä kohtaamiselle ja sitä kautta kotoutumiselle ja 

Kuvio 1. Osallisuuden ankkurit.
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erilaisten kuulumisen kokemusten rakentumisel-
le. Taideperustainen työskentely voi tuottaa intui-
tiivista, esteettistä ja moninaisia sosiaalisia rajoja 
ylittävää tietoa. Se tuo esiin kotoutumisprosessien 
ja maahanmuuttajien kanssa tehtävän työn mah-
dollisuuksia, avainkohtia ja haasteita. 

Eteenpäin

Yhteistyömme on vahvistanut käsitystä siitä, että 
”hyvät aikomukset” eivät riitä sosiaalisen oikeu-
denmukaisuuden tavoittelussa, vaan tarvitaan 
konkreettisia välineitä, jotka haastavat epäoi-
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keudenmukaisia rakenteita ja lisäävät osallisuut-
ta. Taidemenetelmiin pohjautuva, rajoja ylittävä 
yhteistyö niin tutkimuksen, taiteen kuin eri kult-
tuurien välillä toimii tällaisena välineenä. Tai-
deperustainen toimintatutkimus yhdistää nämä 
tulokulmat. Se tarjoaa väyliä tuoda esiin eri mer-
kityksiä ja tunteita, sekä luo tilaa nähdä ja kuulla 
toisin. Tämä on entistä tärkeämpää ylirajaisessa 
maailmassa, jossa erilaiset ongelmat, katastrofit 
ja kriisit vaativat kohtaamisia moninaisten ihmis-
ryhmien ja kulttuurien kanssa heidän ehdoillaan 
ja yhteistyössä heidän kanssaan. 
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Ensimmäisen tapaamiskerran työskentelyä nuorisokeskus Mondella.


