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TIIVISTELMÄ 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää taidelähtöisten menetelmien 
käyttöä kehittämistyön tukena Lahden kaupungin varhaiskasvatuksessa. 

Teoreettisessa osuudessa käsitellään taidelähtöisiä menetelmiä ja niiden 
käyttöä, esitellään TAIKA-hanke sekä hankkeesta tehtyjen tutkimusten 
keskeisiä tuloksia. 

Empiirisen osan tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena 
tutkimuksena. Tutkimusmenetelminä käytettiin haastattelua ja TAIKA-
hankkeen työpajojen toteutuksen havainnointia. Varhaiskasvatuksen 
esimiehet osallistuivat 2013 neljään TAIKA-hankkeen järjestämään 
työpajaan, joita tutkija oli havainnoimassa. Haastattelututkimus tehtiin 
TAIKA-hankkeen työpajoihin osallistuneille viidelle varhaiskasvatuksen 
esimiehelle keväällä 2016. Haastattelujen avulla kerättiin kokemuksia ja 
ajatuksia taidelähtöisten menetelmien käytöstä.  

Taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää esimiestyössä ja koko 
organisaatiossa monin eri tavoin esimerkiksi kehittämis- ja 
suunnittelupäivinä tai palavereissa. Menetelmät ovat vapauttavia ja niiden 
vahvuuksia ovat esimerkiksi luovuuden lisääntyminen, yhteisöllisyys ja 
hyvän vireen luominen. Lisäksi taidelähtöisten menetelmien avulla 
pystytään monipuolistamaan työmenetelmiä.  

Tutkimuksessa ilmeni, että ideoiden puute ja haasteet menetelmien 
soveltamiseen koko työyhteisössä ovat omalta osaltaan esteenä 
taidelähtöisten menetelmien laajemmalle käytölle. Taidelähtöisten 
menetelmien käyttöä voisi edistää nimeämällä tukihenkilön tai tukiryhmän 
oman organisaation henkilöstön joukosta. Tulosten perusteella 
taidelähtöiset menetelmät ovat suositeltava menetelmä kehittämistyön 
tukena perinteisten työn kehittämisen menetelmien rinnalla.  
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ABSTRACT 

 

The aim of this thesis was to examine the use and development of arts-
based methods in the city of Lahti early childhood education. 

The theoretical part deals with arts-based methods, presents the TAIKA 
project and the main results of the project. 

The empirical part of the study was conducted as a qualitative survey. 
Interviews and observation of TAIKA project workshop were used as 
research methods. The managers of early childhood education 
participated in four TAIKA project workshops which were observed in 
2013. An interview study was carried out with five managers of early 
childhood education who participated in workshops in spring 2016. 
Experiences and thoughts of arts-based methods were obtained by 
interviews.  

Arts-based methods can be utilized by management and an entire 
organization in many different ways, for example on development and 
planning days or meetings. These methods are liberating and their 
strengths are, for example, increasing creativity, a sense of community 
and a positive spirit. Additionally, arts-based methods can make working 
methods more versatile.  

The study results show that the lack of ideas and challenges of applying 
methods to a work community prevent a more extensive use of arts-based 
methods. The use of arts-based methods could be promoted by naming a 
support person or a support group among the staff. Based on the results, 
arts-based methods are recommended alongside traditional methods in 
development. 

Key words: arts-based methods, TAIKA project, development, managers 
of early childhood education 
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1 JOHDANTO 

Mistä saamme uusia, ennakkoluulottomia, luovia ja innovatiivisia 

menetelmiä työyhteisöihin? Taidelähtöisiä menetelmiä on Suomessa 

käytetty 1990- luvun puolivälistä lähtien lähinnä sosiaali- ja terveysalalla, 

mutta työelämän kehittämistä taiteen keinoin voidaan hyödyntää missä 

tahansa työyhteisössä ja yrityksessä. Taidelähtöiset menetelmät ovat uusi, 

vakavasti otettava toimintatapa nykyiseen kovaan kilpailuun 

yritysmaailmassa ja apukeino myös kuntien muutosten käsittelyssä. 

(Rönkä, Kuhanen, Liski, Niemeläinen & Rantala 2011, 10.)  

Ensimmäisessä luvussa tarkastellaan opinnäytetyöni taustaa. Lisäksi 

esitellään opinnäytetyön tavoitteet, tutkimuskysymykset, rajaukset, 

tutkimusmenetelmät, tietoperusta sekä opinnäytetyön rakenne. 

1.1 Opinnäytetyön tausta 

Työelämä muuttuu nopeasti, mutta ihmisten arvot ja henkiset tarpeet eivät 

aina muutu samaa tahtia työelämän muutoksen kanssa. Jatkuva 

työelämän muutos edellyttää toisenlaisia taitoja ja voimavaroja kuin pitkä 

työsuhde samaan työnantajaan ja samassa tehtävässä. Taiteen keinoin 

saadaan uusia näkökulmia asioihin, rikotaan vanhoja kangistuneita tapoja, 

kannustetaan luovaan itseilmaisuun ja parannetaan mm. vuorovaikutusta. 

(Laine 2012, 21, 30.) Tässä opinnäytetyössä tutkitaan taidelähtöisten 

menetelmien käyttöä ja niiden soveltuvuutta Lahden kaupungin 

varhaiskasvatuksen organisaation kehittämisessä. 

Opinnäytetyöni aiheen sain TAIKA-hankkeelta, jossa myös suoritin 

opintoihini kuuluvan työharjoittelun. TAIKA-hanke toteutettiin 2008 - 2013 

ja sen tavoitteena oli selvittää taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia 

työyhteisöihin. Työharjoittelun aikana osallistuin erilaisiin hankkeen 

järjestämiin työpajoihin, seminaareihin, palavereihin ja näin pystyin 

havainnoimaan hankkeen toimintaa myös käytännössä. Case–kohde 

tutkimuksessani ovat Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehet, 

jotka osallistuivat TAIKA-hankkeen järjestämiin työpajoihin 2013.  
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Nyt, kun TAIKA-hankkeen päättymisestä on kulunut aikaa, on 

mielenkiintoista nähdä, miten taidelähtöisiä menetelmiä on käytetty ja mitä 

menetelmistä ajatellaan tällä hetkellä. 

1.2 Opinnäytetyön tavoitteet, tutkimuskysymykset ja rajaukset 

Opinnäytetyöni tavoitteena on selvittää taidelähtöisten menetelmien 

käyttöä kehittämistyön tukena Lahden kaupungin varhaiskasvatuksessa. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat: 

- Miten taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää esimiestyössä 

ja koko organisaatiossa? 

- Millaisia kokemuksia/tuloksia TAIKA-hankkeeseen osallistuneet 

varhaiskasvatuksen esimiehet ovat saaneet taidelähtöisten 

menetelmien käytöstä? 

- Miten TAIKA-hanke vaikuttaa toiminnassa tällä hetkellä? 

Opinnäytetyö rajataan koskemaan Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen 

esimiehiä, jotka osallistuivat TAIKA-hankkeen työpajoihin. Taidelähtöisten 

menetelmien käyttöä työyhteisöissä on tutkittu vähän, joten aihetta 

kannattaa tutkia. 

1.3 Tutkimusmenetelmät ja tietoperusta 

Tutkimus toteutetaan kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 

Kvalitatiivinen tutkimus valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska tutkimus on 

näin ollen kokonaisvaltaista tiedon hankintaa ja aineisto muodostuu 

todellisista tilanteista. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on myös ominaista, 

että tutkija painottaa tutkimuksessa omia havaintoja ja keskusteluita 

tutkittavien kanssa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164.)  

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelminä käytetään haastattelua ja 

TAIKA-hankkeen työpajojen toteutuksen havainnointia. 
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Haastattelut tehdään TAIKA-hankkeen työpajoihin osallistuneille viidelle 

varhaiskasvatuksen esimiehelle. Haastattelujen avulla kerätään 

kokemuksia ja ajatuksia taidelähtöisten menetelmien käytöstä. Ne ovat 

yksilöhaastatteluja ja ne toteutetaan puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa edetään tiettyjen keskeisten 

teemojen varassa. Haastattelun teemat eli aihepiirit ovat kaikille samat, 

tämä tekee siitä puolistrukturoidun haastattelun. Teemahaastattelussa ei 

ole tarkkoja kysymyksiä ja järjestystä, mutta se ei ole kuitenkaan täysin 

vapaa kuten syvähaastattelu. Näin tilanne on vapautuneempi ja tuo 

tutkittavien äänen paremmin näkyville. Haastattelu on myös 

vuorovaikutteinen, joten tietoa ja tulkintoja asioista tulee helpommin esille. 

(Hirsjärvi & Hurme 2001, 48.) Haastatteluissa käytetään nauhuria 

luotettavuuden parantamiseksi, jonka jälkeen aineisto litteroidaan.  

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytetään myös 

havainnointia. Tutkija havainnoi työpajoja, joihin varhaiskasvatuksen 

esimiehet osallistuvat. Havainnointi tarkoittaa sitä, että tutkija tarkkailee 

tutkimuksen kohdetta ja tekee samalla muistiinpanoja. Havainnointi ei ole 

välttämättä pelkästään visuaalista, vaan aineiston keräämisessä voidaan 

käyttää muitakin aisteja esimerkiksi kuuloa ja kosketusta. (Metsämuuronen 

2006, 116.) 

Tietoperustassa avataan käsitteet taidelähtöiset menetelmät ja työpaja 

sekä esitellään TAIKA-hanketta, sen tavoitteita ja hankkeesta tehtyjen 

tutkimusten keskeisiä tuloksia. Teoreettinen osuus pohjautuu myös 

kirjallisuuteen ja aihetta käsitteleviin internetjulkaisuihin. 

1.4 Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön rakenne koostuu neljästä pääluvusta, jotka ovat johdanto, 

teoreettinen osuus, empiirinen osuus sekä yhteenveto.  
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KUVIO 1. Opinnäytetyön rakenne 

Opinnäytetyön rakenne on esitelty yllä kuviossa 1. Johdannossa esitellään 

työn tausta, aihe sekä tavoite. Lisäksi lukija johdatetaan työn 

tutkimuskysymyksiin ja – menetelmiin, tietoperustaan sekä esitellään 

lyhyesti työn rakenne.  

Teoreettinen osuus koostuu luvusta kaksi eli taidelähtöiset menetelmät 

kehittämisen tukena. Luvussa käsitellään taidelähtöisiä menetelmiä ja 

niiden käyttöä, esitellään TAIKA-hanke sekä hankkeesta tehtyjen 

tutkimusten keskeisiä tuloksia. 

Teoreettisen osuuden jälkeen päästään empiiriseen osuuteen. Empiirinen 

osuus sisältää varsinaisen tutkimuksen eli case: Lahden kaupungin 

varhaiskasvatuksen esimiehet, työpajojen havainnoinnit, 

haastattelututkimuksen toteuttamisen ja tulokset sekä johtopäätökset 

kehitysehdotuksineen. Ennen yhteenvetoa arvioidaan tutkimuksen 

reliabiliteettia ja validiteettia. Lopuksi yhteenvedossa vastataan 

opinnäytetyön tutkimuskysymyksiin ja esitellään jatkotutkimusehdotukset.  

JOHDANTO

TEORIA :Taidelähtöiset menetelmät 
kehittämisen tukena

EMPIRIA: Lahden kaupungin 
varhaiskasvatuksen esimiehet,tutkimus  

johtopäätöksineen

YHTEENVETO
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2 TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT KEHITTÄMISEN TUKENA 

Luova organisaatio kyseenalaistaa, tietää yhteisen tavoitteensa ja pystyy 

muuttamaan ketterästi toimintaansa tilanteen mukaan (Laine 2012, 25). 

Näitäkin asioita voidaan käsitellä taiteen keinoin, vaikka organisaatioissa 

tämä vaihtoehto ei tule ensimmäisenä mieleen. Tässä teorialuvussa 

käsitellään taidelähtöisiä menetelmiä ja esitellään TAIKA-hanke sekä 

hankkeesta tehtyjen tutkimusten keskeisiä tuloksia. 

2.1 Taidelähtöiset menetelmät ja niiden käyttö 

Taidelähtöiset menetelmät ovat yleiskäsite erilaisille työskentelytavoille ja 

taidemuodoille. Taidelähtöisillä menetelmillä tarkoitetaan tässä mm. 

draamaa, teatteria, kuvataidetta, käsitöitä, musiikkia, sanataidetta, tanssia, 

liikeimprovisaatiota sekä valokuvauksen menetelmiä, joiden avulla 

kehitetään organisaatiota ja henkilöstöä. Menetelmien tavoitteena on 

saada työpajaan osallistuvan ajatteluun ja toimintaan muutosta. 

Tavoitteena ei ole valmistaa taideteosta, vaan menetelmien avulla saada 

osallistujaan muutosta ja löytää uusia näkökulmia asioihin. Taidelähtöisten 

menetelmien avulla voidaan löytää esim. pinttyneitä rutiineja ja tapoja, joita 

on muutoin vaikea huomata. Tärkeää on asioiden näkyväksi tekeminen. 

Menetelmien onnistumiseen vaikuttaa paljon se, miten osallistujat lähtevät 

ja heittäytyvät projektiin mukaan. Kaikille heittäytyminen ei ole helppoa, 

koska taidelähtöiset menetelmät ovat monelle vieraita ja aiheuttavat 

ennakkoluuloja. (Korhonen 2013.)  

Taiteen käyttö työelämässä perustuu ajatukseen, että taiteen menetelmillä 

voidaan saada yksilöiden ja koko työyhteisön mielentila liikkeeseen, jolloin 

tunnistamattomat voimavarat ja työyhteisön luovuus saavat tilaa. Tärkeää 

on, että koko työyhteisön mielentila saadaan liikkeeseen, jolloin saadaan 

vakiintuneista työrutiineista vapaa tila. Tämä yhdessä jaettu kokemus 

yleensä parantaa mm. luovuuden heräämistä, lähentää suhteita 

työkavereihin, madaltaa ammattirooleja ja virkistää. Taidelähtöisillä 

menetelmillä saatuja kokemuksia on mahdollista siirtää arjen työhön, 
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mutta se vaatii yleensä pitkää prosessia ja työyhteisön keskinäisen 

luottamuksen vahvistumista. (Taika-hanke 2012.) 

Luovuutta innostavassa ympäristössä saa energiaa ja kokee 

vapautuvansa. Kun työntekijöitä arvostetaan ihmisinä ja luovuutta tuetaan 

työyhteisössä, se johtaa innostumiseen ja työntekijöiden 

vastuunottamiseen haastavimmista tehtävistä. Työyhteisössä 

luottamuksen lisääntyminen rohkaisee ihmisiä vapautumaan ja kertomaan 

ajatuksiaan vapaasti. Tämä lisää luovien vastausten etsintää ja yhdessä 

tekeminen lisääntyy. (Heikkilä 2010, 34.) 

Taide teroittaa aisteja syvälliseen kuunteluun ja uusien tapojen 

näkemiseen. Tästä seuraa korkeampi tietoisuus ja havaintokyky 

ympäristön signaaleista ja myötätuntoa ihmisiä kohtaan. Tämä puolestaan 

lisää mahdollisuutta käyttää vaistoja ja improvisaatiota. Energia on tärkein 

asia, mitä yritysten kannattaa hyödyntää taiteesta. Useimmat taiteilijat ovat 

intohimoisia työtään kohtaan ja tietävät, kuinka motivoida itsensä. (Darso 

2004, 152.) 

Johtaminen ei saisi olla suorittamista vaan esimiehen tulee olla läsnä ja 

aidosti kohdata työntekijänsä. Tärkeää on muistaa vuorovaikutus ja 

yhteisölllisyys. (Kaivola & Launila 2007, 35 - 36.) Taidelähtöisten 

menetelmien avulla päästään lähelle työntekijöitä ja vuorovaikutus 

työyhteisössä saadaan paranemaan. 

Taiteilijoiden osaamisen ja taidelähtöisten menetelmien 

käyttömahdollisuudet ovat laajat. Taiteilijat osaavat havainnoida 

ympäristöään ihailtavasti ja ovat taitavia kyseenalaistamaan pinttyneitä 

ajatuksia. He herättelevät yhteisöjä yhdistelemällä ideoita 

ennakkoluulottomasti ja avaavat ongelmia uusista lähtökohdista luovasti. 

Taidelähtöiset menetelmät rohkaisevat ja ihmiset saadaan osallistumaan 

kehittämistoimintaan helpommin kuin esim. perinteisillä kokouksilla. 

(Lehikoinen 2012.) 
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Se, miten taiteen mahdollisuudet hyödynnetään arjen työssä, on pitkälti 

esimiesten vastuulla. Hienoa on, jos taidelähtöisten menetelmien avulla 

saatu tieto nivoutuu osaksi muita työyhteisön kehittämismenetelmiä. 

(Rönkä, Korhonen, Liski, Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 13.) 

Näyttelijät aloittavat usein tutkimalla näyttelemiään roolihahmoja, jotta 

pääsevät hahmoon sisään. Empatian avulla näyttelijät sisäistävät, mitä 

roolihahmo tuntee ja miten hän toimii. Empaattisuuden lisäksi näyttelijän 

on osattava kuunnella, on osattava kuunnella toisten roolihenkilöiden puhe 

ja ymmärrettävä sanojen merkitykset ja miten vuorosanat lausutaan. 

Nämä samat asiat ovat tärkeitä myös esimiehelle. (Halpern & Lubar 2005, 

90.) Ei ole tarkoitus, että esimiehet näyttelisivät jotain roolia, vaan että 

näyttelijöiden tavoista voidaan ottaa oppia. Esimiehen on tiedostettava, 

mikä laittaa ihmiset liikkeelle, omat tunteensa pitää sisäistää ja jokaisen 

asemaan voidaan eläytyä. (Halpern & Lubar 2005, 98.) 

Esimerkiksi esimieskoulutuksessa kannattaa käyttää taidelähtöisiä 

menetelmiä, koska taiteen avulla kehitetään itsetuntemusta ja tätä kautta 

pystytään eläytymään paremmin myös toisten asemaan. (Laine 2012, 28.) 

Taidelähtöisten menetelmien käytössä työskentely tapahtuu työpajoissa. 

Työpajan vetäjä on yleensä taiteen ammattilainen. Työpajaan osallistujan 

ei tarvitse tietää taiteesta mitään. Työpajan aiheeksi otetaan yleensä 

osallistujien työyhteisöön liittyvä aihe. Työpajat suunnitellaan jokaisen 

työyhteisön tarpeiden mukaan. Tarkoitus on tehdä työpajassa käsiteltävä 

aihe näkyväksi taidelähtöisten menetelmien avulla. Osallistujat ovat 

pajassa ilman ns. ammattirooleja ja kaikki tasavertaisina, jolloin jokainen 

tulee kuulluksi ja pääsee esittämään ajatuksiaan ja ratkaisujaan 

käsiteltävään asiaan. (Korhonen 2013.) 

Työpajassa työskentelyn aikana jokainen tulkitsee valittua aihetta. Valittu 

aihe voi olla esim. työyhteisöön liittyvä ajankohtainen asia. Pajassa 

pohditaan, mitä valittu aihe merkitsee ja miten näitä tulkintoja voidaan 

ilmaista valitun taiteen keinoin. Yhteisissä keskusteluissa löydetään ja 
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huomataan yllättävän paljon omia käyttäytymistapoja ja ajatuksia. 

(Korhonen 2013.) 

Teatteri on taidelähtöisistä menetelmistä hyvä, kun halutaan parantaa 

vuorovaikutusta ja selvittää ongelmia. Teatterin avulla voidaan käsitellä 

myös ammattirooleja, sääntöjä tai yrityksen muutosprosessia. Sen avulla 

on turvallista käsitellä vaikeitakin asioita, koska kaikki toiminta tehdään 

kuvitteellisissa rooleissa. Kukin voi avautua ilman ns. ammattiroolia. 

(Sovella taidetta 2016.) 

Tutkimusperustainen teatteri käyttää yrityksen kehittämiseen soveltavaa 

draamaa ja tutkimusosaamista. Sen avulla saadaan esille ja muutettua 

yrityksen asenteita, työtapoja tai ihmissuhteita. Seuraavassa on käytännön 

tehtävä ja esimerkki tutkimusperustaisen teatterin käytöstä. Tehtävään 

tarvitaan kynä ja paperia sekä muutama teatterillistava tilannekuva, joiden 

kuvitellaan kuvaavan johtamistyötäsi. Kuvien avulla avataan tapahtunut 

tilanne omasta yrityksestä. Kuvassa voi olla esim. johtaja ja työntekijä ja 

heidän välilleen syntynyt erimielisyys. Ohje kuuluu seuraavasti. 

Kirjoita omasta tilanteestasi jatkamalla lauseita:  

Tilanteessa tapahtui… (mitä ja missä) 

Tilanteessa oli mukana...(ketkä) 

Tilanteen tunnelma oli…(millainen) 

Henkilöistä tuntui, että…(miltä henkilöistä tuntui) 

Henkilöiden keskinäiset suhteet olivat…(millaiset) 

Henkilöt tahtoivat, että…(mitä eri intressejä) 

Henkilöt sanoivat toisilleen…(mitä sanoivat toisilleen) 

Henkilöt ajattelivat…(mitä ajattelivat) 

Tilanne syntyi, koska…(miksi) 

Tilanne muuttuisi, jos minä…(miten voisin toimia toisin) 

Näin saadaan selville ja auki yrityksessä tapahtuneita tilanteita sekä 

löydetään niihin ratkaisuehdotuksia. (Näköala keinusta 2014, 42.) 
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Musiikin avulla taas jaetaan kokemuksia ja tunteita, lisätään ymmärrystä, 

tullaan kuulluksi. Yhdessä tehty musiikki tai kokeminen lisää 

yhteisöllisyyttä ja sen avulla ylitetään monia esteitä esim. kielimuuri tai 

fyysiset puutteet. (Sovella taidetta 2016.) 

Valokuvauksessa puolestaan on tärkeää omakohtainen kokeminen. 

Valokuvat tuovat esiin minuutemme, näemme itsemme ja annamme 

itsemme muiden katseille. Valokuvaus tuo näkyväksi roolejamme, sen 

avulla tunnistetaan osaamista sekä ammatti-identiteettiämme. Omakuvien 

avulla haetaan vastauksia kysymyksiin: Kuka minä olen, millaisena näen 

itseni, millaisen vaikutuksen haluan antaa muiden silmissä? (Sovella 

taidetta 2016.) 

2.2 TAIKA-hankkeen kuvaus 

TAIKA- hankkeen tavoitteena oli selvittää taidelähtöisten menetelmien 

vaikutuksia työyhteisöihin. TAIKA-hankkeen ensimmäinen vaihe 

toteutettiin 2008 - 2011 ja toinen vaihe oli 2011 - 2013. Hankkeen 

toteuttajat olivat Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus 

Palmenia, Diakonia ammattikorkeakoulu, Lahden ammattikorkeakoulu, 

Lapin yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunta, Teatterikorkeakoulu ja 

Turun ammattikorkeakoulun Taideakatemia. Hanke kuului opetus- ja 

kulttuuriministeriön valtakunnalliseen ESR-kehittämisohjelmaan 

Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen. Taiteen keinot ovat uusi 

tapa lähestyä työyhteisön kehittämistä. Sen avulla löydetään erilaisia 

näkökulmia asioihin ja rohkaistaan luovuuteen. (Rönkä, Kuhanen, Liski, 

Niemeläinen & Rantala 2011, 7.) 

TAIKA-hankkeeseen osallistui noin 600 henkilöä yli 20 työpaikalta. Nämä 

olivat pitkiä taideprojekteja. Näiden lisäksi pidettiin työhyvinvointipäiviä 15 

työyhteisössä. TAIKA-hankkeiden projektit saivat aikaan vaikutuksia 

kaikissa työyhteisöissä. Osallistujien henkilökohtaiset kokemukset voivat 

vaihdella paljonkin, mutta koko työyhteisön kannalta tulokset olivat 

positiivisia. Taidelähtöisten menetelmien avulla ei saatu työyhteisöjen 
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kehittämiskohteisiin yhtä kokonaisratkaisua, mutta taiteen avulla tuodaan 

ja saadaan esille esim. vakiintuneita rooleja. Taiteen keinoin huomataan ja 

saadaan näkyväksi erilaisia työyhteisön tapoja, kehittämiskohteita ja esim. 

rutiineja. (Rönkä, Korhonen, Liski, Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 5.) 

2.3 TAIKA-hankkeesta tehtyjen tutkimusten keskeisten tuloksien 

tarkastelu 

TAIKA-hankkeen tekemien tutkimusten mukaan taidelähtöisten 

menetelmien vaikutukset painottuvat eniten organisaatiokulttuuriin, 

työyhteisön tunnetasolle ja henkiseen hyvinvointiin (Rönkä, Korhonen, 

Liski, Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 12). 

Esimiehet, jotka ovat olleet TAIKA-hankkeessa mukana, kokevat 

taidelähtöisten menetelmien käytöstä olevan hyötyä työssään. 

Taidelähtöisten menetelmien avulla saadaan uutta näkökulmaa työhön. 

Taidetoiminta luo keskustelua ja helpottaa ongelmanratkaisua, mitkä ovat 

voineet olla ratkaisematta pitkän aikaa. Menetelmien käyttö vahvistaa 

yhteishenkeä, virkistää sekä edistää työhyvinvointia. Taidelähtöiset 

menetelmät parantavat myös vuorovaikutusta esimiehen ja alaisten 

kesken, vuorovaikutussuhteet saadaan avoimemmaksi. (Rönkä, 

Korhonen, Liski, Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 13.) 

Taidelähtöisen toiminnan vaikutuksia kartoitettiin TAIKA-hankkeessa 

perinteisin tutkimusmenetelmin sekä taiteen keinoja hyödyntäen. 

Määrällisiä mittaristoja taidelähtöisille menetelmille ei voida löytää johtuen 

työyhteisöjen erilaisuudesta ja niiden poikkeavista lähtökohdista. 

Hankkeessa luotiin menetelmiä vaikutusten todentamisesta ja 

havaitsemisesta sekä alku- ja loppukartoituskysely, mitä voidaan käyttää 

työyhteisöissä taidelähtöisiä menetelmiä käytettäessä. (Rönkä, Korhonen, 

Liski, Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 5.) 
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Kuvioon 2 on koottu taidelähtöisten menetelmien käytön vaikutusten 

havainnointiin liittyviä asioita. Taidelähtöisten menetelmien vaikutusten 

tutkiminen on haasteellista. Kuvio on jaettu kolmeen tasoon: vaikutuksen 

kohteisiin, havainnoitaviin asioihin, vaikutuksen todentamisen välineisiin ja 

kohteisiin. Vaikutuksen kohteet puolestaan jaetaan yksilö-, yhteisö-, 

organisaatio- ja verkostotasoille. Kuten kuviosta näkyy, tärkeitä 

havainnoitavia asioita ovat asenteet, ilmapiiri, vuorovaikutus, tavat tehdä 

työtä, rakenteet, kulttuuri ja suhde työhön. Näitä asioita tarkkailemalla 

saadaan monipuolinen näkökulma vaikutusten havainnoimisesta.  

TAIKA-hankkeen tutkijat kehittivät prosessianalyysin, jolla kuvataan 

taidelähtöisten menetelmien käytön vaiheet. Sen avulla voidaan todentaa 

esimerkiksi osallistujien kokemuksia. Mitä tapahtui menetelmiä 

käytettäessä eri vaiheissa, selvitetään solmukohdat, kokemukset, 

positiiviset vaiheet jne. ja mikä prosessin aikana muuttui. Mittareiden 

avulla puolestaan kirjataan tuloksia ja tehdään vaikutukset näkyväksi. 

Mittareina käytetään erilaisia kyselyjä, se voi olla tanssittu kokemus tai 

näytelty, jossa draaman avulla tuotu esiin ja käsittelyyn asioita. 

Vaikutuksia saadaan esiin myös valokuvauksen avulla tai kerrottujen 

kokemuksien perusteella. Näin saadaan taidelähtöisten menetelmien 

käytöstä tulleet tulokset näkyväksi. (Rönkä, Korhonen, Liski, Rantala, 

Sainio & Vanhanen 2013, 15 - 17.) 
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KUVIO 2. Taidelähtöisten menetelmien vaikutusten havainnoimisesta: 

vaikutusten kohde, laatu ja esimerkkejä vaikutuksista. (Rönkä, Korhonen, 

Liski, Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 15.) 
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Seuraavassa taulukossa 1 on esitetty tarkemmin esimerkkejä 

vaikutuksista ja vaikutusten kohteista ja laadusta. Yksilöllä tarkoitetaan 

esimerkiksi esimiestä, työntekijää tai työn kehittäjää. Esiin tulevia 

vaikutuksia ovat mm. koettu hyvinvointi/pahoinvointi, innostumista tai 

energisoitumista. Yhteisöllä puolestaan tarkoitetaan työyhteisöä, jotain 

muuta yhteisöä tai joukkoa. Yhteisötason vaikutuksia ovat mm. vaikutukset 

vuorovaikutukseen, erilaisuuden näkyväksi tekeminen, suhtautumistavat 

tilanteisiin tai vaikutukset työilmapiiriin. Organisaation vaikutuksia taas 

ovat mm. muutosten käsittely, vaikutukset johtamiseen tai toimintatapoihin. 

Heijastevaikutuksien kohteita ovat esim. organisaation asiakkaat ja 

taiteilijoiden perheet. Heihin vaikutuksia ovat hyvinvoinnin siirtyminen, 

uudet näkökulmat asioihin, itsetuntemuksen lisääntyminen tai 

vakiintuneiden roolien muuttuminen. 

Taidelähtöisillä menetelmillä saadun tiedon tarkoituksena on yhdistää se 

osaksi muita työyhteisön kehittämisprosesseja. (Rönkä, Korhonen, Liski, 

Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 16 - 17.) 
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TAULUKKO 1. Taidelähtöisten menetelmien vaikutusten 

havainnoimisesta: vaikutusten kohde, laatu ja esimerkkejä vaikutuksista 

(Rönkä, Korhonen, Liski, Rantala, Sainio & Vanhanen 2013, 16.) 

 
VAIKUTUSTEN KOHDE 

 

VAIKUTUSTEN 

LAATU 

ESIMERKKEJÄ VAIKUTUKSISTA 

YKSILÖ 

- Työntekijä 

- Esimies 

- Taiteilija 

- Soveltavan taiteen ammattilainen 

- Työn kehittäjä 

- Välittäjä 

 

- Psykologiset 

- Sosiaaliset 

- Työhön liittyvät 

- Kognitiiviset 

- Koettu 

hyvinvointi/pahoinvointi 

- Suhde työhön, esim. 

innostuminen, rentoutuminen, 

energisoituminen 

- Suhde työkavereihin ja 

esimieheen, ks. työyhteisö 

YHTEISÖ 

- Työyhteisö 

- Muu yhteisö 

- Osanottajajoukko 

 

- Katalysaattori 

- Näkyväksi tekijä 

- Muutosvoima 

- Työilmapiiri, positiiviset ja 

negatiiviset vaikutukset 

- Vuorovaikutus, esim. roolien 

ja toimintatapojen 

tunnistaminen, yhteistyö, 

sukupolvet 

- Tavat ja käytännöt, esim. 

kahvihetket, rituaalit, yhteinen 

toiminta, kokouskäytännöt 

- Suhtautuminen esim. 

muutokseen, mm. tunteiden 

huomioon ottaminen 

- Erilaisuuden näkyväksi 

tekeminen, esim. oman ja 

toisten osaamisen 

tunnistaminen, ammatillisen 

itsetunnon vahvistaminen 

- Työn sisällöt ja työtavat esim. 

liiketoiminnan kehittäminen 

kuten tuotekehitys, 

palvelukonseptit, 

asiakaspalvelun laatu 

ORGANISAATIO  - Organisaatiokulttuuri esim. 

organisaation historia, 

nykyisyys ja tulevaisuus 

- Muutokset, niiden käsittely 

- Johtamiseen liittyvät 

kysymykset 

- Organisaation rakenteet ja 

toimintatavat/toiminnot, esim. 

henkilöstöhallinto, viestintä 

SIIRTO- JA HEIJASTEVAIKUTUKSET 

- Taiteilijoiden perheet ja muut yhteisöt 

- Muut verkostot, esim. organisaation 

asiakkaat ja muut sidosryhmät 

- Toteuttajayhteisö 

- Taiteen kenttä, tutkimuskenttä 

- Projekti tai muu välittäjäorganisaatio 

 - Uuden oppiminen, uudet 

näkökulmat, joustavuuden 

oppiminen, toleranssin 

kasvaminen 

- Hyvinvointi ”siirtyy” 

- Itsetuntemus lisääntyy, 

vaikutukset myös muihin. Voi 

aiheuttaa myös pahoinvointia, 

koska muutos ei ole helppoa. 

- Vakiintuneet roolit saattavat 

muuttua 
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3 CASE: LAHDEN KAUPUNGIN VARHAISKASVATUKSEN 

ESIMIEHET 

Luvun alussa esitellään Lahden kaupungin varhaiskasvatusta. Tämän 

jälkeen siirrytään työpajojen havainnointiin, haastattelututkimuksen 

toteutukseen ja haastattelujen tuloksiin. Luvussa 3.4 käsitellään 

tutkimustuloksia haastattelujen teemajaon mukaisesti. Lopuksi käydään 

läpi johtopäätökset, esitellään tutkijan tekemät kehitysehdotukset sekä 

arvioidaan tutkimuksen validiteettia ja reliabiliteettia.   

3.1 Lahden kaupungin varhaiskasvatus 

Lahden kaupungin varhaiskasvatuspalvelut huolehtivat lasten 

esiopetuksen, päivähoidon ja avoimen päivähoidon järjestämisestä. Näitä 

palveluja tarjotaan päiväkodeissa, perhepäivähoidossa sekä päivähoidon 

kerhoissa. Lahden kaupungin päivähoidon toiminta-ajatuksena on tarjota 

lahtelaisille lapsiperheille laadukasta esiopetusta ja varhaiskasvatusta. 

Lapsen yksilölliset lähtökohdat otetaan huomioon toiminnan suunnittelusta 

toteutukseen ja näin lapsen tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi turvataan.  

Alle kouluikäisiä lapsia on Lahdessa noin 8300. Päivähoidossa ja 

esiopetuksessa tästä on 4500 lasta, yksityisessä päivähoidossa yli 600 

lasta ja kotona kotihoidon tuella yli 2100 lasta. Varhaiskasvatuslakiin tulee 

muutoksia 1.8.2016 alkaen. Tällöin varhaiskasvatusta on oikeus saada 

jokaisella lapsella 20 tuntia viikossa tai kokopäiväisesti huoltajan työn, 

opiskelun tai perheen olosuhteesta riippuen. (Lahden kaupunki 2016.) 

3.2 Työpajojen havainnointi 

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelmänä käytetään haastattelujen 

lisäksi havainnointia. Havaintoja tekemällä kerätään aineistoa tutkimuksen 

kohteesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä. Tutkija näkee asiat käytännössä 

ja pystyy havainnoimaan, miten tutkimukseen osallistujat käyttäytyvät. 
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Havainnoimalla saadaan paremmin esiin yksityiskohtia havainnoitavasta 

tilanteesta. (Aaltola & Valli 2007, 154.) 

Varhaiskasvatuksen esimiehet osallistuivat neljään TAIKA-hankkeen 

järjestämään työpajaan. Työpajat olivat 25.4.2013 – 8.11.2013. Olin 

havainnoimassa jokaista työpajaa. Tein ilman osallistumista tapahtuvaa 

havainnointia ja pyrin olemaan niin, ettei läsnäoloni vaikuttaisi osallistujien 

toimintaan. Jokaisesta neljästä pajasta kirjoitin havainnoistani 

muistiinpanot. 

3.2.1 Ensimmäinen työpaja 

Ensimmäisessä työpajassa tehtiin havaintoja omasta kehosta. Pajan 

vetäjänä toimi tanssitaiteilija. Aluksi kaikkia pyydettiin kävelemään 

huoneessa ristiin rastiin, tästä pääteltiin, millainen olotila jokaisella on. 

Jokaisen olotilaa voitiin päätellä kävelynopeuden perusteella. Tämän 

jälkeen hakeuduttiin sattumanvaraisiin ryhmiin. Ryhmissä piti tehdä 

kodinkone osallistujista eli taivuttaa kehoa mitä ihmeellisimpiin asentoihin. 

Tämä osallistujista tehty kodinkone esiteltiin toisille, se oli esimerkiksi 

tehosekoitin tai kahvinkeitin. 

Yksi tehtävistä oli näytellä esitys aamutoimista. Osallistujat miettivät ja 

tekivät yhdessä esityksen, jota kukin vuorollaan johti. 

Kaikki osallistuivat tehtäviin positiivisella asenteella ja lähtivät hienosti 

mukaan tehtäviin. Mielestäni osallistujat olivat yllättävänkin innostuneita ja 

luovia. Tämä saattoi johtua osallistujien koulutuksesta ja siitä, että kaikki 

tunsivat toisensa. Eräs kertoi, että oli vähän vaikeaa ensin ylittää ”kynnys” 

ja heittäytyä leikkiin. Kokemus ei ollut paha, mutta ehkä hämmentävä. 

Tehtävissä joutui aistimaan, mitä toinen tekee ja piti ideoida yhdessä. 

Kenelläkään ei ollut tarvetta pomottaa vaan kaikki olivat samalla tasolla. 
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3.2.2 Toinen työpaja 

Toisessa työpajassa ryhmä jaettiin kahtia kuvausryhmään ja 

kirjoitusryhmään. Aiheena oli omien voimavarojen tutkiminen valokuvan ja 

kirjoittamisen keinoin. Pajan vetäjinä toimivat kuvataiteilija ja kirjailija. 

Kuvausryhmässä piti tehdä kuuden kuvan sarjakuva, jossa käytettiin 

valmiita kuvia ja piirtämistä. Kuvista piti valita päähenkilö ja miettiä, mitä 

hän toivoo, haaveilee tai mikä on hänen tehtävänsä, mikä tai kuka auttaa 

tai auttaako kukaan häntä. Piti miettiä, mitä esteitä tai vaikeuksia 

päähenkilöllä on ja miten hän selviytyy esteistä ja kuinka tarina päättyy. 

Lopputuloksena oli hienoja ja koskettavia sarjakuvia. Jotkin aiheet liittyivät 

henkilökohtaiseen suruun ja tunteet tulivat esiin. Useat sarjakuvat 

käsittelivät työtä. Sarjakuvien loput olivat toivoa antavia ja onnellisia. 

Sarjakuvien purku koettiin voimaannuttavana ja vapauttavana 

kokemuksena. Sarjakuvia oltiin valmiita käyttämään työyhteisössä. 

Kirjoitusryhmässä oli vapaata kirjoittamista. Käden piti pysyä liikkeessä 

koko ajan, piti kirjoittaa vaikka ajatukset eivät olleet jäsentyneitä ja antaa 

kirjoituksen mennä sinne, minne se on menossa. Seinällä pyöri 

virikesanoja. Ensimmäisen sanan piti olla ”muistan” ja viimeisen sanan 

”nyt ymmärrän”. Päivän aikana tehtiin monta erilaista kirjoitustehtävää. 

Yksi tehtävistä oli kirjoittaa seitsemän hyvää neuvoa itselle. 

Seuraavanlaisia neuvoja tuli esille: ole utelias, muista ilo, liiku tarpeeksi, 

pidä itsestäsi huolta, ole rohkea jne. Eräässä tehtävässä katsottiin omaa 

lapsuudenkuvaa ja kirjoitettiin asioista, joista pitää ja ei pidä. Sanojen 

täytyi alkaa oman etunimen kirjaimilla. Sitten jokaisesta otetut uudet 

valokuvat laitettiin seinälle ja piti kirjoittaa, mitä kaikkea on tapahtunut 

lapsuudesta otetun kuvan ja tämänpäiväisen kuvan välillä. 

Osallistujien keskuudesta tuli kommentteja, että kirjoittaessa pääsi 

työajatuksista ja roolista eroon, tuli keveä olo. Näitä menetelmiä 

käyttämällä laittaa itsensä ”likoon”. Osallistujilta tuli ajatuksia, että 

työyhteisössä voisi käyttää toiminnallista tekemistä. Jotkut taas miettivät, 

että mitä ja miten tätä voisi viedä työyhteisöön. Tämä onkin mielestäni 
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taidelähtöisten menetelmien haastavuus. Ilman asiantuntevaa vetäjää on 

vaikea oivaltaa, miten käytännössä menetelmiä voi käyttää 

organisaatiossa. 

3.2.3 Kolmas työpaja 

Kolmannessa työpajassa vetäjinä toimivat tanssitaitelija ja 

musiikkipedagogi. Aluksi heräteltiin kehoa ja aisteja, musiikki soi taustalla. 

Tehtiin liikkeitä, mitkä tuntuivat hyvälle. Näitä liikkeitä olivat käsien ja 

jalkojen ravistelu, venyttely ja niskan rentouttaminen. Seuraavassa 

tehtävässä käveltiin tilassa ja otettiin itselle hahmo. Hartiat saattoivat olla 

eteenpäin ja jalkaterät sisäänpäin kääntyneet. Osallistujat keksivät hyvin 

hahmoja ja olivat loistavia näyttelijöitä. Tehtävissä tuli esille, miten tärkeää 

olisi tiedostaa kehonviestintä ja sanaton viestintä. Kehon asennot voivat 

kertoa aivan muuta, mitä henkilö sanoo. Sitten tehtävänä oli seurata 

kaveria ja kävellä samalla tavalla, tämän jälkeen toinen katsoi omaa 

kävelytyyliään. Pohdittiin, millaisen kuvan henkilö antoi itsestään ja tehtiin 

status päivitys jokaisesta. Lappuihin laitettiin numerot 1-4. Yksi oli korkein 

päivitys, tällainen henkilö oli oikein itsevarma ja hänellä oli ylväs 

kävelytyyli. Neljä oli puolestaan alin päivitys, henkilö käveli kumarassa ja 

hänellä oli heikko itsetunto. Esimiehen on monesti oltava ykkönen, mutta 

kenenkään ei kuitenkaan tarvitse olla ylimielinen. 

Seuraavaksi harjoiteltiin äänen käyttöä ja avausta. Osallistujat tekivät 

hengitysharjoituksia, koska keho saadaan aukeamaan hengityksellä. 

Äänen käytöllä taas on suuri merkitys kaikille, jotka puhuvat paljon. 

Jokaisen tulisikin välillä käyttää korkeita ääniä. Osallistujien piti kiljua ja 

kuvitella, että on Linnanmäen vanhassa vuoristoradassa. Tämän jälkeen 

kuiskailtiin toisille. Näiden lisäksi tehtiin monia muitakin 

äänenkäyttöharjoituksia.  

Ns. tuolitehtävä oli hyvä keskusteluharjoitus. Kaksi istui tuoleillaan ja 

tulkittiin heidän suhdettaan. Miten tuolit oli sijoitettu toisiinsa nähden, miten 
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jalat olivat entä katse ja päänasento. Tämän harjoituksen avulla voi miettiä 

esim. miten esimiehet käyvät keskusteluja lasten vanhempien kanssa. 

Päivän lopussa kaikki olivat sitä mieltä, että kannattaa jatkaa 

taidelähtöisten menetelmien käyttöä. Jokaisen on hyvä välillä pysähtyä 

työkiireiden keskellä ja taidelähtöisten menetelmien avulla tämä onnistuu.  

Osallistujat heittäytyivät hienosti tehtäviin mukaan. Osallistujat kokivat, että 

koko keho oli tehtävissä mukana ja työpajassa pystyi olemaan avoin. 

Esimies on sitä parempi esimiehenä mitä paremmin hän tuntee itsensä. 

3.2.4 Neljäs työpaja 

Viimeisessä eli neljännessä työpajassa vetäjinä toimivat kuvataiteilija ja 

tanssitaiteilija. Päivän aihe käsitteli esimiestyön päätöksentekoperusteita 

ja paikkana oli taidemuseo. Alkulämmittelyn jälkeen jokainen valitsi 

taidemuseon teoksista yhden, mikä puhutteli häntä. Esimiehen piti valita 

teos, jonka hän rekrytoisi. Työhönottajan piti perustella, miksi juuri tämän 

työntekijän/teoksen valitsi. Ensin esimiehet kiertelivät taidemuseossa ja 

hahmottivat kokonaiskuvaa, millaisia työnhakijoita oli tarjolla. Työntekijän 

valittuaan päätös perusteltiin muille esimiehille. Osallistujat perustelivat 

valintaansa pohtimalla, minkälaista työntekijää oli hakemassa. Joku katsoi 

työnhakijan silmiä. Toinen osallistuja kertoi, että tuli tunne, että tämä on se 

oikea. Eräs osallistuja sanoi, että ajatteli valintaa tehdessään koko 

työyhteisön mielipidettä. Tämän jälkeen sama työhönottotilanne piti tehdä 

neljän hengen ryhmässä ja kuunnella jokaisen mielipidettä sekä tehdä 

päätös yhdessä. Tämä olikin jo haastavampaa.  

Seuraavassa tehtävässä osallistujat etsivät maalauksen, mikä kuvasti 

heidän sen päiväistä oloaan ja tunnettaan.  Tämän jälkeen maalattiin tai 

piirrettiin oma kuva. Sitten maalattiin vielä pareittain toisistaan muotokuvat 

ja lopuksi kuvan sai tuhota. Tämä tuntui osallistujista vapauttavalta. 

Koko neljän työpajan sarja sai paljon kiitosta. Esimiehet kokivat TAIKA-

hankkeen järjestämät pajat voimaannuttavana ja tarpeellisena. Esimiehet 

heittäytyivät pajojen tehtäviin yllättävänkin hyvin ja avoimin mielin. Monet 
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sanoivat kokeilevansa työyhteisössään jotakin pajoissa käytettyä 

menetelmää ja jotkut taas miettivät, että osaavatko soveltaa niitä omaan 

työhönsä. 

3.3 Haastattelututkimuksen toteuttaminen  

Haastattelut olivat yksilöhaastatteluja ja ne toteutettiin puolistrukturoituna 

teemahaastatteluna. Teemahaastattelussa haastattelun teemat eli 

aihealueet on etukäteen päätetty, mutta aihealueiden järjestys ja laajuus 

voi vaihdella eri haastattelutilanteissa. (Aaltola & Valli 2007, 27.) 

Haastattelut tehtiin 4.4.- 13.4.2016 viidelle Lahden kaupungin 

varhaiskasvatuksen esimiehelle, jotka olivat 2013 osallistuneet TAIKA-

hankkeen järjestämiin työpajoihin. Viisi haastateltavaa valittiin 

sattumanvaraisesti työpajoihin osallistuneiden esimiesten joukosta. Yksi 

haastattelu kesti noin tunnin ja niiden tallennukseen käytettiin nauhuria. 

Haastatteluille oli varattu jokaisen haastateltavan luona rauhallinen tila. 

Haastattelut sujuivat ilman häiriötekijöitä ja luontevasti keskustellen. 

Teemahaastattelun teemat valittiin opinnäytetyöni teorian ja 

tutkimuskysymysten perustella. Teemahaastattelun runko on 

opinnäytetyön liitteissä (LIITE 1). 

Kaikilla haastateltavilla oli pitkä työkokemus esimiehenä. Keskiarvona 

laskettuna kokemusta oli lähes 29 vuotta. Kokemusta taidelähtöisistä 

menetelmistä ennen TAIKA-hankkeen työpajoihin osallistumista oli 

kahdella haastateltavalla ja kolmella ei ollut kokemusta aiemmin. Kahdelle 

esimiehelle musiikki, teatteri ja liikunta ovat aina olleet läheinen asia. Näitä 

menetelmiä olivat käyttäneet esimiehenä kehittämis- ja suunnitteluilloissa. 
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TAULUKKO 2. Taustakysymys 

TYÖKOKEMUS ESIMIEHENÄ KOKEMUS TAIDELÄHTÖISTEN 

MENETELMIEN KÄYTÖSTÄ 

AIEMMIN 

Esimies A: 16 vuotta Ei kokemusta 

Esimies B: 32 vuotta Ei kokemusta 

Esimies C: 28 vuotta Oli kokemusta 

Esimies D: 31 vuotta Oli kokemusta 

Esimies E: 36 vuotta Ei kokemusta 

3.4 Haastattelututkimuksen tulokset 

Tässä luvussa esitellään haastattelututkimuksen tuloksia teemajaon 

mukaisesti. Tuloksissa esitellään myös suoria lainauksia haastatteluiden 

litteroinneista. 

3.4.1 Miten taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää 

esimiestyössä ja koko organisaatiossa? 

Päällimmäisenä taidelähtöisistä menetelmistä puhuttaessa tuli esimiesten 

mieleen toiminnallisuus, luovat menetelmät ja taideaineet. Vastauksissa 

tuli esille, miten taidelähtöisten menetelmien avulla ylitetään turvallinen 

”kynnys” ja rohkaistutaan tekemään asioita. Yksi haastateltavista sanoi, 

että menetelmät tuovat luovuuden esiin ja käyttöön. 

Ei ensimmäisenä tule mieleen, että esimerkiksi taide ja 
työhyvinvointi liittyisi yhteen. Mutta Taika-hankkeen 
pajoissa käyneenä tiedän, että nehän liittyvät todella hyvin 
yhteen. (Esimies A) 
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Sehän voi olla melkein mitä vain, liikunnasta aina tekstin 
tuottamiseen. (Esimies E) 

Mihin käyttäisitte ja olette käyttäneet taidelähtöisiä menetelmiä 

organisaatiossanne 

Haastatelluista esimiehistä kaksi on käyttänyt taidelähtöisiä menetelmiä 

esimiestyössään ja koko organisaatiossa, kaksi haastateltavaa on 

käyttänyt jonkin verran ja yksi ei juurikaan. Haastatteluissa tuli esille, että 

esimiehellä pitää olla halu käyttää taidelähtöisiä menetelmiä ja tämä vaatii 

motivaatiota. Motivaation löytyessä esimies paremmin kouluttaa itseään 

käyttämään menetelmiä. Esimiehet, jotka olivat käyttäneet taidelähtöisiä 

menetelmiä vähemmän, kertoivat menetelmien käytön jäävän helposti, 

koska heillä ei ole tukea eikä ideoita, miten niitä käyttäisi. Osa koki kiireen 

olevan esteenä menetelmien käytölle. 

Lähes kaikki haastatelluista olivat käyttäneet taidelähtöisiä menetelmiä 

kehittämis- ja suunnittelupäivinä. Näissä oli käytetty kirjoittamista, 

maalaamista, soittamista, laulamista tai liikkumista. Yksi esimiehistä oli 

käyttänyt kirjoittamista muutoksen yhteydessä. Tavoitteena oli saada 

muutokseen liittyviä pelkoja ja tunteita esiin. Kirjoittamista käytettiin ns. 

käsi liikkuu tekniikalla eli kirjoitetaan niin, ettei kynä nouse paperista ja 

annetaan ajatusten tulla paperille. Tässä yhteydessä tehtiin myös maalaus 

muutokseen liittyvistä tunteista. Tehtävät olivat olleet onnistuneita ja 

näiden pohjalta saatiin luovia ratkaisuja. Tehtävien toiminnallisuus oli 

koettu hyväksi. Toinen taas oli käyttänyt kirjoittamista oman työn 

tarkasteluun henkilöstön kanssa. Tämä oli koettu hyvänä keinona. 

Kolme haastateltavaa oli käyttänyt jotain taidelähtöistä menetelmää 

palavereissa. Palavereissa oli kuunneltu musiikkikappaleita tai noustu 

kesken palaverin vaan ylös ja hengitetty syvään. Tämän jälkeen jaksaa 

taas paremmin keskittyä ja jatkaa asioiden käsittelyä. 

Jos kahden tunnin palaverissa ei kertaakaan nousta ylös, 
niin ei kukaan jaksa enää keskittyä kunnolla. (Esimies C) 
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Yksi esimiehistä oli käyttänyt taidelähtöisiä menetelmiä toisiin 

tutustumisessa, luottamuksen rakentamisessa ja itse- ja 

ryhmäarvioinnissa. Kirjoittamista arvioinnissa hän oli käyttänyt niin, että oli 

antanut työntekijöille kirjoittamiseen alkusanat, ja siitä työntekijät olivat 

jatkaneet kirjoittamista. Tämän jälkeen ryhmissä oli aukaistu tehtävä ja 

sitten vielä kaikkien kanssa keskusteltu esille tulleista asioista. Näiden 

tehtävien kautta on saatu esille ongelmia tai parannuskohtia eli menetelmä 

on toiminut hyvin. Esimies on saanut kirjoittamisen menetelmästä hyvää 

palautetta alaisiltaan. Näiden lisäksi on käyttänyt tutustumisharjoituksia 

vanhempainilloissa. 

Piirtämistä oli käyttänyt syksyn arvioinnissa. Ryhmässä olivat miettineet, 

miten syksy on mennyt ja näistä ajatuksista olivat piirtäneet kuvan. Tästä 

kuvasta oli yhdessä käyty keskustelua ja purettu kuvan esille tuomia 

asioita. 

Osa haastatelluista oli käyttänyt MLL:n Vertaansa vailla-kortteja 

työyhteisön tutkimisessa tai kehityskeskustelussa. Näistä korteista voidaan 

päätellä henkilön sen hetkistä tilaa. Korteista valitaan se, mikä kuvaa itseä. 

Kortti voi olla esim. kehittäjä tai sillanrakentaja. Voidaan myös miettiä, mitä 

muuta henkilö vielä haluaisi olla ja tuoda yhteisöön. Korttien avulla voi 

löytyä jopa kouluttamistarpeita. Korttien ja niissä olevien sanojen ja kuvien 

kautta oli päästy asioihin, mihin ennen ei ollut päästy. Korttien käyttö oli 

koettu erittäin positiiviseksi. 

Kaksi haastateltavaa oli heti TAIKA-hankkeen jälkeen osallistunut 

kaupungin järjestämään esimiesvalmennukseen. Valmennuksessa piti 

tehdä jokin kehittämishanke. Heidän ryhmänsä, jossa oli osallistujia 

kaupungin eri aloilta, oli tehnyt tehtävän taidelähtöisistä menetelmistä. 

Päätavoitteena oli ollut menetelmäpankin kasaaminen, jonka avulla 

esimiehet voivat lisätä luovuutta, rohkeutta ja yhteisöllisyyttä 

työyhteisöönsä. 

 



24 
 

Miten menetelmät eroavat muista kehittämisen menetelmistä 

Haastateltavien mielestä taidelähtöiset menetelmät eroavat muista 

kehittämisen menetelmistä, koska näissä osallisuus on suurempi ja asioita 

työstetään itsensä kautta. Taidelähtöiset menetelmät antavat 

mahdollisuuden asioiden syvempään työstämiseen, jos tämän 

mahdollisuuden haluaa käyttää.  

Sä et vaan istu ja kuuntele vaan jokainen joutuu antamaan 
jotakin itsestään. Ja jokainen antaa itsestään sen verran, 
kun kykenee ja haluaa. (Esimies D) 

Hirveän monen on vaikeaa suullisesti ilmaista itseään, ei 
löydä sanoja, mutta jokin rytmi, laulu tai väri voi herättää 
sussa enemmän ajatuksia ja sitten niin kuin puhkeaa ja 
rupeekin tuottamaan sanallisesti ja avaa niitä lukkoja. 
(Esimies B) 

Haastatteluissa tuli esille, että taidelähtöiset menetelmät ovat vapauttavia. 

Muita menetelmiä käytettäessä pitää olla järkevä, pitää pohtia ja miettiä. 

Mutta taidelähtöisiä menetelmiä käytettäessä pitää antaa enemmän 

itsestään ja pitää olla uskallusta laittaa itsensä ns. likoon. 

Taidelähtöisten menetelmien vahvuudet, heikkoudet ja uhat 

Esimiehet pitivät taidelähtöisten menetelmien vahvuuksina osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä. Ne ovat hyvä lisä perinteisten työn kehittämisen 

menetelmien rinnalle. Taidelähtöiset menetelmät rikastuttavat toimintaa ja 

tuovat hyvää virettä. Esimiehet pitivät vahvuutena luovuuden ja rohkeuden 

lisääntymistä, lisäksi työmenetelmät monipuolistuvat taidelähtöisten 

menetelmien avulla. He kokivat myös itsetuntemuksen lisääntyvän ja 

itsetunnon vahvistuvan. Haastatellut pitivät vahvuutena mahdollisuutta 

mennä menetelmien avulla syvälle asioihin ja että tulosta ei voi arvostella, 

ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. Näiden lisäksi taidelähtöisten 

menetelmien koettiin tuovan voimaa ja energiaa. 

Voi vapautua tekemään, eikä kukaan arvostele. Taiteessa 
on kaikki sallittua. (Esimies C) 
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Taidelähtöisten menetelmien heikkoutena haastateltavat pitivät sitä, että 

niitä kohtaan voi olla voimakkaita ennakkoasenteita. Haastatteluissa tuli 

esille, että kaikissa asioissa ei voida käyttää taidelähtöisiä menetelmiä ja 

esimiehet pohtivat, missä menee menetelmien käytön raja, jolloin pitää 

siirtyä vakavampiin tai perinteisempiin menetelmiin. Menetelmien käyttö 

vaatii ohjaajalta tietämystä, esille voi tulla kipeitäkin asioita ja näitä on 

osattava käsitellä. Tärkeää on, että toiminnalle on asetettu jonkinlainen 

tavoite, eikä vaan maalata, koska se on kivaa. Haastatteluissa nousi esiin, 

että ihmiset voivat kokea taidelähtöiset menetelmät myös ahdistavina ja 

jotkut haluavat varjella yksityisyyttään eivätkä heittäydy mukaan tehtäviin. 

Ryhmässä pitää olla luottamuksen ilmapiiri, ennen sitä taidelähtöiset 

menetelmät eivät toimi. 

Voi olla, että menee liian kikkailuksi, tehdään kun on kivaa 
tehdä, mutta ei ole tavoitetta eikä tarkoitusta. (Esimies B) 

Liika on liikaa kaikessa. (Esimies C) 

Taidelähtöisten menetelmien uhkana osa haastateltavista piti vetäjän 

ammattitaidottomuutta. Menetelmien käyttö voi mennä liian 

leikinomaiseksi, jos vetäjä ei ole ammattitaitoinen eikä selkeää tavoitetta 

ole asetettu. Ennen menetelmien käyttöä on muistettava sopia säännöistä 

ja kaikille on kerrottava ettei ketään pakoteta mihinkään. Yhteishenki voi 

heikentyä, jos esille tulleita kipeitä asioita ei osata käsitellä vetäjän 

osaamattomuuden vuoksi. Lisäksi vastauksissa esille tuli uhka, että 

taidelähtöiset menetelmät unohdetaan perinteisten menetelmien ja kiireen 

keskellä. 

Haastateltavien kanssa keskusteltaessa taidelähtöisten menetelmien 

vaikutusten havainnoimisesta todettiin, että se on monitahoinen ja 

monikerroksinen tapahtuma. Ja miten vaikutukset voidaan jakaa yksilö-, 

yhteisö-, organisaatio- ja verkostotasolle. Osa haastateltavista korosti 

yksilön vaikutusten merkitystä. Yksilötasolla voi taidelähtöisten 

menetelmien avulla löytyä isojakin asioita mm. itsensä löytämisessä, ja 

tästä positiiviset vaikutukset leviävät yhteisöönkin. Yksi esimiehistä kertoi 

menetelmien tuovan sallivuutta, hyväksyntää ja koki vuorovaikutuksen 



26 
 

lisääntyvän ja miten eritavalla ongelmaa voidaan lähestyä. Toinen 

esimiehistä koki luottamuksen merkityksen tärkeänä. Luottamusta 

tarvitaan, jotta taidelähtöiset menetelmät toimivat.  

3.4.2 Millaisia kokemuksia/tuloksia TAIKA-hankkeeseen 

osallistuneet varhaiskasvatuksen esimiehet ovat saaneet 

taidelähtöisten menetelmien käytöstä? 

Haastatellut varhaiskasvatuksen esimiehet kertoivat, että taidelähtöisten 

menetelmien käyttö ei ole muuttanut juurikaan mitään näkyvää, mutta 

taidelähtöiset menetelmät jäävät vaikuttamaan taustalle.  Yksi esimiehistä 

sanoi, että henkilökohtaisella tasolla hän on kokenut elämyksiä. Hän oli 

saanut aukaistua esimiestyöhön liittyvän solmukohdan TAIKA-hankkeen 

kuvataiteen työpajassa. Asia oli ollut ratkaisematta pitkän aikaa, ja 

työpajassa hän oli saanut käsiteltyä asian. Kukaan haastatelluista ei 

käyttänyt taidelähtöisiä menetelmiä jokapäiväisessä työskentelyssä. Esille 

tuli, että menetelmien käyttö jää helposti, jos menetelmät eivät kuulu 

vahvuuksiin. Esimies mainitsi ensin suhtautuneensa ennakkoluuloisesti 

vapaaseen kirjoittamiseen, mutta tämä oli ollutkin hyvä tapa. Mutta nyt 

kirjoittaminen oli taas jäänyt. Yksi haastatelluista totesikin menetelmien 

käyttöön tarvittavan tukea taustalla.  

Haastatteluissa nousi esiin vahvasti taidelähtöisten menetelmien tuovan 

rohkeutta, luottamusta ja heittäytymistä. Mitä enemmän menetelmiä 

käytetään, sitä enemmän rohkeus tuoda esille itsestään lisääntyy ja 

ihmiset antavat itsestään enemmän. Luottamus on kasvanut ja innostus on 

tarttunut ihmisiin. Osa koki, että osaavat nyt tarkastella asioita eri tavalla 

kuin aikaisemmin.  

Tämä menetelmä voisi olla yksi kehittämisen menetelmä 
ihan oikeasti. (Esimies A) 

Paljoa ei ole muuttunut, mutta ehkä semmonen, että vois 
herkemmin heittäytyä, eikä pönötetä kokouksissa vaan 
että välillä vois vähän hullutella ja tehdä erilailla. (Esimies 
B) 
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Suhtautuminen totutusta poikkeaviin toimintatapoihin, muutosvastarinta 

Kysyttäessä suhtautumisesta totutusta poikkeaviin toimintatapoihin osa 

haastatelluista kertoi, että muutosvastarintaa ei ole ollut ja taidelähtöisten 

menetelmien käyttöön on suhtauduttu hyvin. Uusi henkilökuntakin on 

lähtenyt hyvin mukaan nähdessään vanhojen työntekijöiden 

osallistumisen. Osa haastatelluista puolestaan kertoi, että aluksi ovat 

muutamat suhtautuneet epäilevästi menetelmien käyttöön. Kukaan ei ole 

kuitenkaan kieltäytynyt kokonaan osallistumasta. Joidenkin kohdalla on 

vaatinut enemmän aikaa, ennen kuin ennakkoluulot ovat poistuneet. 

Ennen taidelähtöisten menetelmien käyttöä pitää pohjustus tehdä hyvin. 

Vetäjän pitää tietää, mitä tekee ja osallistujien, mitä ovat tekemässä. 

Valittu taidelähtöinen menetelmä vaikuttaa, miten siihen suhtaudutaan.  

Ennakkoluulot esimerkiksi kirjoittamista kohtaan ovat vähäisiä, mutta jos 

osallistujat laitetaan tanssimaan, niin ennakkoluuloisten määrä menetelmiä 

kohtaan kasvaa varmasti.  

Heittäytyminen, asenteet taidelähtöisiä menetelmiä kohtaan 

Varhaiskasvatuksen esimiehet ovat lasten kanssa tottuneet käyttämään 

taidelähtöisiä menetelmiä, joten menetelmät eivät ole vieraita ja tästä 

johtuukin heidän yllättävän positiivinen asenne. Nyt vaan samankaltaisia 

asioita pitäisi tehdä aikuisten kesken. Haastattelussa tuli esiin, että 

saatetaan pelätä, että joutuu naurunalaiseksi. Taidelähtöisiin menetelmiin 

ei saa suhtautua liian vakavasti vaan avoimin mielin. 

Lasten kanssahan me heittäydytään, mutta sitten kun me 
ollaan aikuiset keskenään niin välillä tuntuu, että menee 
niinku kipsiin. (Esimies B) 

Ei saa suhtautua liian vakavasti, asenne ratkaisee, silloin 
taidelähtöiset menetelmät toimivat. (Esimies C) 
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Ajattelun muutos, ”silmien avautuminen” 

Kaikki haastatellut olivat huomanneet, että taidelähtöiset menetelmät 

avaavat paremmin joitain asioita. Kolmelle haastatelluista ei ole tapahtunut 

varsinaista elämystä, mutta heistäkin menetelmien käyttö virkistää ja he 

myöntävät taidelähtöisten menetelmien vaikuttavuuden. Yksi esimiehistä 

on kokenut ns. flow-kokemuksia menetelmiä käytettäessä. Joissakin 

tilanteissa menetelmän käyttö on tuonut paljon positiivisuutta, energiaa ja 

kaikki on toiminut kuin itsestään.  

Nämä eivät tee raskaaksi asioita, mutta kuitenkin 
puhutaan asiasta. (Esimies D) 

3.4.3 Miten TAIKA-hanke vaikuttaa toiminnassa tällä hetkellä? 

Käytetäänkö taidelähtöisiä menetelmiä tällä hetkellä, miten 

Haastatelluista esimiehistä kaksi käyttää tällä hetkellä taidelähtöisiä 

menetelmiä esimiestyössään ja koko organisaatiossa, kaksi 

haastateltavaa käyttää jonkin verran ja yksi ei juurikaan. Lähes kaikki 

haastatelluista käyttävät tällä hetkellä taidelähtöisiä menetelmiä 

suunnittelu- ja kehittämispäivänä. Näinä päivinä on käytetty esimerkiksi 

kirjoittamista, maalaamista, musiikkia tai liikkumista. Tällä hetkellä 

esimiehet käyttävät menetelmiä samoissa tilanteissa kuin aikaisemminkin. 

Osa haastatelluista käyttää MLL:n Vertaansa vailla-kortteja työyhteisön 

tutkimisessa tai kehityskeskustelussa. Yksi esimiehistä käyttää edelleen 

taidelähtöisiä menetelmiä toisiin tutustumisessa, luottamuksen 

rakentamisessa ja itse- ja ryhmäarvioinnissa. Kaksi esimiestä käyttää 

menetelmiä vanhempainilloissa. Näissä on käytetty menetelmiä toisiinsa 

tutustumiseen. Illoissa on ollut teatteria, kädentaitoja, kirjoittamista ja 

seikkailuratoja vanhemmille. Nämä ns. pimeät illat ovat olleet suosittuja ja 

niistä on tullut paljon positiivista palautetta. Osa haastatelluista käyttää 

palavereissa esimerkiksi musiikkia tai jotain pientä katkaisua palaverin 

keskelle. Yksi haastatelluista käyttää työnohjauksessa ns. tunnejanaa. 

Ennen palaveria asetutaan riviin, että mikä oli tunne tulla palaveriin ja 
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sama tehdään palaverista pois lähtiessä. Janalle asettumisen paikasta 

nähdään, miten palaveri on vaikuttanut kaikkien tunteeseen ja miten 

onnistunut palaveri on ollut. Toinen on kokeillut tarinankerrontaa kuvista 

työyhteisön kanssa. 

Kellään esimiehistä ei ollut tiettyä joka päiväistä tapaa käyttää menetelmiä, 

taidelähtöisten menetelmien käyttö jää suurimmalta osalta tiettyihin 

”erikoispäiviin”.  

Talossamme positiivinen toimintakulttuuri. Kun annan 
hyvää, niin sen saan varmasti takaisin. (Esimies C) 

Jos ei, niin miksi ei ole käytetty taidelähtöisiä menetelmiä/syyt 

Kolme haastateltavaa sanoi ajan olevan yksi syy, miksi taidelähtöisiä 

menetelmiä ei tule käytettyä enempää.  Arjen työ on kiireistä ja 

taidelähtöisten menetelmien käytölle ei jää tilaa, vaikka halua olisikin 

käyttää. Käytettäessä taidelähtöisiä menetelmiä pitäisi olla aikaa miettiä, 

miten menetelmiä toteuttaisi. Osa esimiehistä haluaisi tukea ja koulutusta 

menetelmien käyttöön. Tätä kautta saataisiin ideoita, kuinka taidelähtöisiä 

menetelmiä voisi käyttää. 

Käyttäisin enemmän, mutta mistä ottaa ajan. (Esimies B) 

Kaksi esimiehistä koki, että taidelähtöisten menetelmien tulisi pysyä kivana 

piristysruiskeena, nostattajana sekä syventäjänä asioihin. Ihmiset 

vaistoavat sen, jos yrität käyttää menetelmää, mikä ei ole itselle 

luontainen. Menetelmien käytöstä voi tulla helposti ylimääräinen rasite, 

niiden käytön on tultava luonnostaan. 

Tarvitaan tunne itselle, että tämä on mun juttu. (Esimies A) 

Näihinkin menetelmiin voi turtua. (Esimies D) 
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Kannustetaanko uudenlaisten ajattelutapojen/toimintatapojen käyttöön, 

miten 

Neljä viidestä esimiehestä koki, että uudenlaisten toimintatapojen käyttöön 

ei kannusteta. Esimiehiä ei varsinaisesti kannusteta taidelähtöisten 

menetelmien käyttöön, vaikka muutoksesta puhutaankin. Kaksi 

esimiehistä sanoi itse kannustavansa alaisiaan taidelähtöisten 

menetelmien käyttöön. Nyt alaiset tulevat itse ehdottamaan esim. 

suunnittelupäivään jotain taidelähtöistä kokeiltavaksi. Toiminnallisuus on 

ajankohtaista uuden opetussuunnitelman tullessa voimaan.  

On kiva huomata, että muutkin ovat ottaneet omaksensa. 
(Esimies C) 

3.4.4 Taidelähtöisten menetelmien käyttö tulevaisuudessa 

Mitä on suunnitteilla 

Varhaiskasvatuksessa on edessä suuria muutoksia. Varhaiskasvatuslakiin 

on tulossa uudistuksia. Lisäksi Lahden kaupungilla oli ennen viisi 

varhaiskasvatusaluetta, nyt alueita on enää kolme. Myös päiväkoteja 

yhdistellään. Nämä pienessä ajassa tapahtuvat muutokset saattavat 

aiheuttaa hämmennystä. Haastatteluissa tuli esille, että taidelähtöiset 

menetelmät sopisivat muutoksien läpiviemiseen. Muutostilanteissa 

taidelähtöiset menetelmät koetaan toimiviksi, koska niitä käytettäessä 

kaikki ovat samalla tasolla.  

Kaikki ovat samalla viivalla, kun tehdään jotain luovaa. 
(Esimies B) 

Kaikki haastateltavat aikovat jatkaa samojen taidelähtöisten menetelmien 

käyttöä kuin tähänkin saakka. Lisäksi he pyrkivät ottamaan jotain uutta 

käyttöön. Esimies B alkaa kokeilla kerran kuukaudessa erilaista palaveria. 

Suurin osa esimiehistä aikoo käyttää kehittämispäivässä taidelähtöisiä 

menetelmiä, mutta eivät vielä tienneet miten. 

Ei mitään suurta suunnitteilla, seuraavaan 
kehityskeskustelukierrokseen pitäisi kyllä ottaa jotain, en 
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tiedä vielä mitä. (Esimies E) 

Esimies D on ajatellut käyttää kehityskeskusteluissa sarjakuvaa. Siinä 

käsiteltäisiin omaa ja työyhteisön tilaa sekä pohdittaisiin, miten kuluva 

vuosi on mennyt. Hän on suunnitellut myös käyttävänsä taidelähtöisiä 

menetelmiä vanhempainillassa. Tarkoituksena on saada vanhemmat 

paremmin osalliseksi sekä vanhempien toiveita enemmän esille. 

Miten taidelähtöisten menetelmien käyttöä tulisi kehittää 

Lähes kaikki haastatelluista sanoivat, että rahaa on käytettävissä vähän.  

Määrärahoja käytettäessä on päätettävä, miten tämän rahan priorisoi. 

Ammattilaisten käyttö työpajojen vetäjinä maksaa. Toisaalta yksi 

haastatelluista sanoi, että taidelähtöisten menetelmien käyttö ei 

välttämättä maksa mitään.  

Rahaa on vähän, sillä ei paljoa järjestellä. ( Esimies A) 

Useampi esimiehistä piti mahdollisena taidelähtöisten menetelmien käytön 

unohtumisen. Menetelmien käyttöä tulee ylläpitää ja harjoitella, jotta niiden 

käyttö on luonnollista. Esimiehen rooli on merkittävä, jos esimies ylläpitää 

taidelähtöisten menetelmien käyttöä, niin silloin niitä käyttävät toisetkin. 

Lähes kaikki haastatelluista totesivat, että taidelähtöisiä menetelmiä pitäisi 

käyttää enemmän. Luovuutta tulisi ylläpitää koko ajan, koska se on 

energian lähde. 

Pitäis oppia käyttämään ihan extemporee, että ottakaas 
kynä ja paperia ja kirjoittakaa, että miltäs tuntuu. (Esimies 
B) 

Haaste on, että tämä pysyy mielessä. (Esimies C) 

Osan haastateltavien mielestä päättäjillä ei ole juurikaan tietoa 

taidelähtöisistä menetelmistä, osan mielestä taas ymmärrys menetelmiä 

kohtaan on lisääntynyt huomattavasti. Esimerkiksi kaupungin järjestämillä 

esimiespäivillä päivän juontajina oli ollut teatterin ammattilaisia. 

Tutkijan näkemys on, että useat haastateltavista pitivät taidelähtöisiä 

menetelmiä lähes pelkästään työhyvinvoinnin edistäjänä. Haaste on, että 
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organisaatioissa taidelähtöisiä menetelmiä käytettäisiin enemmän 

epäkohtien ja asioiden ratkaisuun sekä toiminnan kehittämiseen. 

Osa haastatelluista käyttäisi enemmän taidelähtöisiä menetelmiä, jos 

heillä olisi ideoita, miten menetelmiä voisi käyttää. Kirjallisuudesta 

ideoiden etsiminen vie aikaa. Yksi esimiehistä mietti, että tarvittaisiin 

taidelähtöisten menetelmien tukiryhmä. Tukiryhmässä käytäisiin läpi 

ideoita, miten taidelähtöisiä menetelmiä voitaisiin käyttää ja miten on jo 

käytetty. Tai jos jollakin esimiehellä on vahvuutena taidelähtöiset 

menetelmät, niin hänen työnkuvaansa lisättäisiin menetelmien tuki. Hän 

toimisi tukihenkilönä, jolta toiset saisivat tukea ja apua. Johtoportaassa 

olisi ymmärrettävä, että taidelähtöiset menetelmät ovat oikeasti yksi 

kehittämisen menetelmä, ja sitä tuettaisiin. 

Keskustelun jälkeen tuli taas olo, että olisi kiva käyttää 
enemmän. Mutta itsellä ei oikein ideoita, että mistä niitä 
osaisi noukkia. (Esimies E) 

 

3.5 Johtopäätökset ja kehitysehdotukset 

Varhaiskasvatuksen esimiehet kokivat TAIKA-hankkeen järjestämät 

työpajat voimaannuttavana ja tarpeellisena. Esimiehet heittäytyivät pajojen 

tehtäviin hyvin ja avoimin mielin. Ennakkoluuloja taidelähtöisiä menetelmiä 

kohtaan oli vähän. TAIKA-hankkeessa havainnoitiin, että yleensä 

menetelmiä käytettäessä ennakkoluuloja on enemmän. Tähän vaikutti 

osallistujien koulutus ja se, että kaikki tunsivat toisensa. 

Varhaiskasvatuksen esimiehet ovat myös lasten kanssa tottuneet 

käyttämään taidelähtöisiä menetelmiä. Jollekin oli ollut aluksi vaikeaa 

mennä mukavuusalueensa ulkopuolelle, mutta hänkin oli päässyt nopeasti 

tehtäviin sisään. Pajassa osallistujat kokivat olevansa samalla tasolla 

toistensa kanssa. Tämä on taidelähtöisten menetelmien vahvuus, 

työpajassa ollessaan henkilöt asettuvat samalle viivalle ilman 

ammattirooleja. Tämä tukee myös TAIKA-hankkeen tuloksia. Esimerkiksi 

kirjoittaessa haastateltaville oli tullut keveä olo ja työasiat olivat 
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unohtuneet. Taidelähtöisiä menetelmiä käytettäessä laittaa itsensä 

”likoon”. Työpajassa olleessaan joutuu antamaan itsestään paljon, mutta 

pajan elämykset antavat sen takaisin.  

Haastattelututkimuksen tekemisen kannalta oli hyvä asia, että TAIKA-

hankkeen järjestämistä työpajoista oli kulunut aikaa. Näin nähtiin, mitä 

taidelähtöisistä menetelmistä ajatellaan tällä hetkellä ja miten menetelmiä 

oli käytetty. 

Tutkimuksessa ilmeni, että esimiehet, jotka olivat käyttäneet taidelähtöisiä 

menetelmiä vähemmän, kertoivat menetelmien käytön jäävän helposti, 

koska heillä ei ole tukea eikä ideoita, miten niitä käyttäisi. Taidelähtöisten 

menetelmien käyttö vaatii myös motivaatiota, tällöin menetelmiä tulee 

käytettyä enemmän. Kiire oli osalle menetelmien käytön este, 

menetelmien käytölle ei jää aikaa. 

Taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää esimiestyössä ja koko 

organisaatiossa monin tavoin. Haastatellut olivat käyttäneet taidelähtöisiä 

menetelmiä kehittämis- ja suunnittelupäivinä. Näissä oli käytetty 

kirjoittamista, maalaamista, soittamista, laulamista tai liikkumista. 

Muutoksen yhteydessä taidelähtöiset menetelmät ovat hyvä kehittämisen 

keino. Haastateltu oli saanut muutokseen liittyviä pelkoja ja tunteita esiin 

kirjoittamisen ja maalauksen keinoin. Tehtävien avulla oli saatu luovia 

ratkaisuja. Toinen taas oli käyttänyt kirjoittamista oman työn tarkasteluun 

henkilöstön kanssa. Palavereissa voidaan käyttää taidelähtöisiä 

menetelmiä keskeyttämällä palaveri esimerkiksi musiikilla. Tämä tuo 

voimia ja keskittymiskykyä asioiden käsittelyyn. Esimiehet olivat käyttäneet 

taidelähtöisiä menetelmiä myös toisiinsa tutustumisessa, luottamuksen 

rakentamisessa, työnohjauksessa, vanhempainilloissa, itse- ja 

ryhmäarvioinnissa. Kirjoittamisen avulla arvioinnissa oli saatu esille 

kehittämiskohteita. Erittäin positiiviseksi oli koettu MLL:n Vertaansa vailla-

korttien käyttö työyhteisön tutkimisessa tai kehityskeskustelussa. Korttien 

ja niissä olevien sanojen ja kuvien kautta oli päästy asioihin, mihin ennen 

ei ollut päästy.  
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Tutkimus osoitti, että taidelähtöiset menetelmät antavat mahdollisuuden 

asioiden syvempään työstämiseen ja asioita työstetään erityisesti itsensä 

kautta. Taiteessa on kaikki sallittua, ei ole oikeita eikä vääriä vastauksia. 

Taidelähtöiset menetelmät ovat vapauttavia ja niiden avulla rohkaistutaan 

tekemään asioita. Taidelähtöiset menetelmät rikastuttavat toimintaa ja 

tuovat hyvää virettä. Esimiehet pitivät vahvuutena luovuuden ja rohkeuden 

lisääntymistä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Lisäksi työmenetelmät 

monipuolistuvat taidelähtöisten menetelmien avulla. He kokivat myös 

itsetuntemuksen lisääntyvän ja itsetunnon vahvistuvan. Näiden lisäksi 

taidelähtöisten menetelmien koettiin tuovan voimaa ja energiaa.  

Tutkimuksen mukaan kaikissa tilanteissa ei voida käyttää taidelähtöisiä 

menetelmiä. Jossain vaiheessa tulee raja, jolloin pitää siirtyä 

perinteisempien menetelmien käyttöön. Haastateltavat pitivät heikkoutena 

sitä, että taidelähtöisiä menetelmiä kohtaan voi olla ennakkoasenteita. 

Ennakkoluulojen vähentämiseksi ja toiminnan onnistumisen takia 

toiminnalle pitää olla asetettu selkeä tavoite. Pelkkä hauskanpito ei riitä. 

Taidelähtöiset menetelmät voidaan kokea myös ahdistavina, kun halutaan 

suojella yksityisyyttä tai kun tehtäviin osallistuessa kokee ns. nolaavansa 

itsensä. Työpajassa pitää olla luottamus, tällöin menetelmät toimivat. 

Menetelmien käyttö vaatii ohjaajalta tietämystä ja ammattitaitoa, jotta 

tuloksia saadaan. Taidelähtöisten menetelmien käytön uhka on myös se, 

että menetelmät unohdetaan arjen kiireessä ja perinteisten menetelmien 

keskellä.  

Tutkimuksen keskeinen tulos on, että taidelähtöisten menetelmien käyttö 

ei ole muuttanut oleellisesti mitään näkyvää, mutta taidelähtöisten 

menetelmien kokemus jää vaikuttamaan taustalle. Eli taidelähtöisten 

menetelmien käyttö sai vaikutuksia aikaan. Kokemus saa ihmisen 

miettimään ajattelutapojaan tai ainakin ”heräämään” ja huomataan, että 

asioita voidaan tarkastella eri tavoin. Taidelähtöisten menetelmien keinoin 

pystytään avaamaan paremmin auki joitain asioita kuin perinteisillä 

menetelmillä. Varsinkin yksilötasolla osa haastatelluista oli kokenut isoja 

muutoksia mm. itsensä löytämisessä, jopa elämyksiä oli koettu. Yksilöiden 
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kokemat positiiviset vaikutukset leviävät myös työyhteisöön. Taidelähtöiset 

menetelmät tuovat sallivuutta, ne virkistävät, vuorovaikutus lisääntyy ja 

lähestymis- ja tarkastelutapa ongelmiin tai asioihin on erilainen. 

Haastatellut olivat kokeneet myös menetelmien antavan rohkeutta, 

luottamuksen kasvua sekä rohkeutta heittäytyä. Esimiehet olivat kokeneet 

taidelähtöisten menetelmien vaikuttavuuden. 

Muutosvastarintaa taidelähtöisiä menetelmiä kohtaan ei juurikaan ollut 

organisaatiotasolla. Osa haastatelluista kertoi, että taidelähtöisiin 

menetelmiin on suhtauduttu hyvin organisaatiossa.  Osa haastatelluista 

puolestaan kertoi, että aluksi on ollut joidenkin kohdalla ennakkoluuloja 

menetelmiä kohtaan ja heiltä on vaatinut enemmän aikaa sisäistää 

menetelmät. Valittu taidelähtöinen menetelmä vaikuttaa ennakkoluuloihin. 

Tällä hetkellä taidelähtöisiä menetelmiä esimiestyössään ja koko 

organisaatiossa käyttää kaksi haastateltavaa, kaksi haastateltavaa käyttää 

jonkin verran ja yksi ei juurikaan. Tällä hetkellä käytetään samoja tapoja 

kuin tähänkin asti, jotka kerrottu tässä työssä aiemmin. Kukaan 

tutkimukseen osallistujista ei käyttänyt taidelähtöisiä menetelmiä 

jokapäiväisessä työskentelyssä. Esimiehiä ei varsinaisesti kannusteta 

taidelähtöisten menetelmien käyttöön, mutta kaksi esimiestä kannustaa 

omia alaisiaan. Varhaiskasvatus on suurien muutoksien edessä mm. 

varhaiskasvatuslain muutosten tullessa voimaan, ja taidelähtöisten 

menetelmien käyttö sopisi hyvin muutostilanteisiin. Esimiehet pyrkivät 

ottamaan tulevaisuudessa jonkin uuden taidelähtöisen menetelmän 

käyttöön. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että taidelähtöiset menetelmät 

ovat suositeltava menetelmä kehittämisen tukena perinteisten työn 

kehittämisen menetelmien rinnalla. Tutkimuksen tulokset tukevat 

aikaisempia tutkimuksia. 

Tutkimus osoitti, että useat haastateltavista pitivät taidelähtöisiä 

menetelmiä lähes pelkästään työhyvinvoinnin edistäjänä. Taidelähtöisten 

menetelmien käyttöä organisaatiossa pitäisi saada enemmän asioiden ja 

epäkohtien ratkaisuun sekä toiminnan kehittämiseen.  
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Taidelähtöisten menetelmien käyttö on toisille luonnollisempaa kuin 

toisille, persoona ja onko menetelmien käyttö vahvuutesi vaikuttaa siihen, 

miten menetelmiin suhtaudutaan ja paljonko niitä käytetään. Ongelmana 

on, että hankkeen tai koulutuksen jälkeen jää taidelähtöisten menetelmien 

kanssa yksin. Taidelähtöisten menetelmien käyttö unohtuu helposti, jos 

tämä ei ole henkilölle luontaista. Menetelmien käyttö vaatii koulutusta ja 

tukea. Tutkimuksessa ilmeni, että osa haastatelluista käyttäisi enemmän 

taidelähtöisiä menetelmiä, mutta heillä ei ole ideoita miten menetelmiä 

voisi viedä työyhteisöön. Taidelähtöisten menetelmien käytön 

ammattilaisia on saatavilla, mutta ulkopuolisten ammattilaisten käyttö 

työpajan vetäjänä maksaa ja rahaa on käytettävissä vähän.  

Kehitysehdotuksena tutkimuksen tuloksiin nojautuen nousee esiin tarve 

taidelähtöisten menetelmien tukihenkilölle tai tukiryhmälle. Omasta 

organisaatiosta löytyy ihmisiä, joilla on vahvuutena ja voimavarana 

taidelähtöisten menetelmien käyttö. Henkilön työnkuvaan voidaan lisätä 

menetelmien tuki. Mahdollisen tuen saamisen jälkeen taidelähtöisiä 

menetelmiä voi tulosten perusteella suositella käytettäväksi enemmän 

organisaation toiminnan kehittämiseen sekä epäkohtien ja asioiden 

ratkaisuun. 

Tutkimusta tehdessä nousi esiin jatkotutkimusehdotuksia. Ensin olisi 

mielenkiintoista selvittää, miten laajasti taidelähtöisiä menetelmiä 

hyödynnetään erilaisissa organisaatioissa. Tämän tutkimuksen voisi 

toteuttaa sekä kotimaassa että ulkomailla, huomioiden sekä yksityisen että 

julkisen sektorin organisaatioita. Toiseksi jatkotutkimuksella voisi hakea 

laajempaa näkemystä ja tietämystä siitä, miten taidelähtöisiä menetelmiä 

voitaisiin hyödyntää eri toimialoilla toimivissa organisaatioissa. 
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3.6 Tutkimuksen reliabiliteetti ja validiteetti 

Tutkimusta tehdessä tulee kiinnittää huomiota sen luotettavuuteen ja 

pätevyyteen. Reliaabeliudella tarkoitetaan sitä, että tutkittaessa samaa 

henkilöä eri tutkimuskerroilla tulos pysyy samana. Tulos on myös 

reliaabeli, kun kaksi tutkijaa saa saman tuloksen. Tulos on näin ollen 

luotettava. Tutkimuksen validius puolestaan tarkoittaa tutkimuksen 

pätevyyttä. Validiteetissa tarkastellaan ovatko saadut tulokset ja tehdyt 

johtopäätökset oikeita ja mittaako tutkimus sen tavoitetta. Tutkijan 

täsmällinen selostus tutkimuksen toteuttamisesta lisää luotettavuutta. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 231 - 232.)  

Tässä opinnäytetyössä tutkimusmenetelminä käytettiin haastattelua ja 

TAIKA-hankkeen työpajojen toteutuksen havainnointia. Tutkimus 

toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 

Varhaiskasvatuksen esimiehet osallistuivat neljään TAIKA-hankkeen 

järjestämään työpajaan. Työpajat olivat 25.4.2013 – 8.11.2013. Olin 

havainnoimassa jokaista työpajaa. Tein ilman osallistumista tapahtuvaa 

havainnointia ja pyrin olemaan niin, ettei läsnäoloni vaikuttaisi osallistujien 

toimintaan. Jokaisesta neljästä pajasta kirjoitin havainnoistani 

muistiinpanot. Muistiinpanot tein samalla, kun tarkkailin työpajoja. 

Haastattelut tehtiin 4.4.- 13.4.2016 viidelle Lahden kaupungin 

varhaiskasvatuksen esimiehelle. Haastateltavat valittiin sattumanvaraisesti 

työpajoihin osallistuneiden esimiesten joukosta. Yksi haastattelu kesti noin 

tunnin ja niiden tallennukseen käytettiin nauhuria. Jokaiselle 

haastateltavalle lähetettiin ennen haastattelua sähköpostitse saatekirje 

(LIITE 2), missä heille kerrottiin mm. haastateltavien valinnan 

sattumanvaraisuudesta ja tutkimuksen luottamuksellisuudesta. 

Haastateltavien henkilöllisyys ei tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. 

Saatekirjeessä kerrottiin haastattelussa käytettävän nauhuria 

tallennukseen sekä nauhoituksen tuhoamisesta aineiston litteroinnin 

jälkeen. Haastatteluille oli varattu jokaisen haastateltavan luona 

rauhallinen tila. Haastattelut sujuivat ilman häiriötekijöitä ja luontevasti 
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keskustellen. Tallennuksen laatu oli moitteeton. Haastattelut litteroitiin 

mahdollisimman nopeasti jokaisen haastattelun jälkeen. Tutkija on tässä 

työssään tarkasti selostanut tutkimuksen toteuttamisen ja olosuhteet, mikä 

lisää sen luotettavuutta ja pätevyyttä. Tutkimus on toteutettu niin, ettei se 

anna sattumanvaraisia tuloksia. Työn empiiriseltä osalta tutkija katsoo työn 

onnistuneen. Työn teoreettinen osuus olisi voinut olla laajempi, mutta 

toisaalta tutkimus keskittyi TAIKA-hankkeeseen.  
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4 YHTEENVETO 

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää taidelähtöisten menetelmien 

käyttöä kehittämistyön tukena Lahden kaupungin varhaiskasvatuksessa. 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset olivat:   

- Miten taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää esimiestyössä 

ja koko organisaatiossa? 

- Millaisia kokemuksia/tuloksia TAIKA-hankkeeseen osallistuneet 

varhaiskasvatuksen esimiehet ovat saaneet taidelähtöisten 

menetelmien käytöstä? 

- Miten TAIKA-hanke vaikuttaa toiminnassa tällä hetkellä? 

Opinnäytetyön teoreettinen osuus käsitteli taidelähtöisiä menetelmiä ja 

niiden käyttöä, TAIKA-hankkeen esittelyn sekä hankkeesta tehtyjen 

tutkimusten keskeisiä tuloksia. Tämä tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena 

eli laadullisena tutkimuksena.  

Työn empiirinen osuus sisälsi varsinaisen tutkimuksen eli case: Lahden 

kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehet. Tutkimusmenetelminä käytettiin 

haastattelua ja TAIKA-hankkeen työpajojen toteutuksen havainnointia. 

Varhaiskasvatuksen esimiehet osallistuivat neljään TAIKA-hankkeen 

järjestämään työpajaan, joita tutkija oli havainnoimassa. 

Haastattelututkimus tehtiin TAIKA-hankkeen työpajoihin osallistuneille 

viidelle varhaiskasvatuksen esimiehelle. Haastattelujen avulla kerättiin 

kokemuksia ja ajatuksia taidelähtöisten menetelmien käytöstä.   

Taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää esimiestyössä ja koko 

organisaatiossa monin eri tavoin esimerkiksi kehittämis- ja 

suunnittelupäivinä tai palavereissa. 

Kokemukset ja tulokset taidelähtöisten menetelmien käytöstä TAIKA-

hankkeeseen osallistuneilla varhaiskasvatuksen esimiehillä olivat 

pääpiirteissään positiivisia. Taidelähtöisten menetelmien käyttö sai 

vaikutuksia aikaan. Menetelmien käyttäminen ei ole muuttanut oleellisesti 
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toimintaa, mutta taidelähtöisten menetelmien kokemus jää vaikuttamaan 

taustalle. Kokemus saa ihmisen kyseenalaistamaan ajattelutapojaan tai 

vähintään tarkastelemaan asioita eri tavoin.  

Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että asioiden syvempi työstäminen ja 

asioiden työstäminen itsensä kautta mahdollistuu taidelähtöisten 

menetelmien kautta. Menetelmät ovat vapauttavia ja niiden avulla 

rohkaistutaan tekemään asioita, usein aiemmasta poikkeavalla tavalla. 

Taidelähtöisten menetelmien vahvuuksina voidaan mainita toimintaa 

rikastuttava luonne ja hyvään vireen luominen. Esimiehet pitivät 

vahvuutena luovuuden ja rohkeuden lisääntymistä, osallisuutta ja 

yhteisöllisyyttä. Lisäksi taidelähtöisten menetelmien avulla pystytään 

monipuolistamaan työmenetelmiä. He kokivat myös itsetuntemuksen 

lisääntyvän ja itsetunnon vahvistuvan. Näiden lisäksi taidelähtöisten 

menetelmien koettiin tuovan voimaa ja energiaa. Verrattaessa tuloksia 

TAIKA-hankkeen tuloksiin, tutkimuksen tulokset vahvistavat aiempia 

havaintoja. 

Taidelähtöisten menetelmien käyttö vaatii koulutusta ja tukea. 

Tutkimuksessa ilmeni, että ideoiden puute ja haasteet menetelmien 

soveltamiseen koko työyhteisössä ovat omalta osaltaan esteenä 

taidelähtöisten menetelmien laajemmalle käytölle. Taidelähtöisten 

menetelmien käytön ammattilaisia on saatavilla, mutta ulkopuolisten 

ammattilaisten käyttö työpajan vetäjänä maksaa ja rahaa on käytettävissä 

vähän. 

Kehitysehdotuksena tutkimuksen tuloksiin pohjautuen taidelähtöisten 

menetelmien käyttöä voisi edistää nimeämällä tukihenkilön tai tukiryhmän 

oman organisaation henkilöstön joukosta. Omasta organisaatiosta löytyy 

ihmisiä, joilla on vahvuutena ja voimavarana taidelähtöisten menetelmien 

käyttö. Henkilön työnkuvaan voi liittää myös menetelmien käytön 

tukemisen. 
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Tutkimuksen tulosten perusteella taidelähtöiset menetelmät ovat 

suositeltava menetelmä kehittämistyön tukena perinteisten työn 

kehittämisen menetelmien rinnalla.  

Tutkimus vastasi onnistuneesti asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja työn 

tavoitteeseen. Tutkimuksessa keskityttiin TAIKA-hankkeeseen.  

Jatkotutkimusehdotuksena tutkimusta tehdessä nousi esille, miten laajasti 

taidelähtöisiä menetelmiä hyödynnetään erilaisissa organisaatioissa, niin 

kotimaassa kuin ulkomaillakin, julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa. 

Jatkossa olisi mielenkiintoista myös selvittää laajemmin, miten 

taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää eri toimialoilla toimivissa 

organisaatioissa. 
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LIITE 1 

TEEMAHAASTATTELUN TEEMAT 

Taustakysymys 

- Työkokemus 

- Kokemus taidelähtöisten menetelmien käytöstä aiemmin 

Teema 1 

Miten taidelähtöisiä menetelmiä voidaan hyödyntää esimiestyössä ja koko 

organisaatiossa? 

- Mitä tulee päällimmäisenä mieleen taidelähtöisistä menetelmistä  

- Mihin käyttäisitte ja olette käyttäneet taidelähtöisiä menetelmiä 

organisaatiossanne 

- Miten eroaa muista kehittämisen menetelmistä 

- Taidelähtöisten menetelmien vahvuudet, heikkoudet ja uhat 

- Mitä näytettävästä kuvasta tulee mieleen? (taidelähtöisten menetelmien 

vaikutusten havainnoimisesta)  

Teema 2 

Millaisia kokemuksia/tuloksia TAIKA-hankkeeseen osallistuneet 

varhaiskasvatuksen esimiehet ovat saaneet taidelähtöisten menetelmien 

käytöstä? 

- Mikä on muuttunut 

- Suhtautuminen totutusta poikkeaviin toimintatapoihin, muutosvastarinta 

- Heittäytyminen, asenteet taidelähtöisiä menetelmiä kohtaan 

- Ajattelun muutos, ”silmien avautuminen” 

Teema 3 

Miten TAIKA-hanke vaikuttaa toiminnassa tällä hetkellä? 

- Käytetäänkö taidelähtöisiä menetelmiä tällä hetkellä, miten 

- Jos ei, niin miksi ei ole käytetty taidelähtöisiä menetelmiä/syyt 

- Kannustetaanko uudenlaisten ajattelutapojen/toimintatapojen käyttöön, 

miten 

Teema 4 

Taidelähtöisten menetelmien käyttö tulevaisuudessa 

- Mitä on suunnitteilla 

- Miten taidelähtöisten menetelmien käyttöä tulisi kehittää? Ammattilaisten 

käyttö, onko rahaa toteuttamiseen, ymmärtävätkö päättäjät taidelähtöisten 

menetelmien mahdollisuudet vai meneekö raha ns. perinteisille 

kehittämisen menetelmille 

- Haluaisitko lisätä vielä jotain aiheeseen liittyen 
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Hyvä vastaanottaja,    LIITE 2 

 

 

Opiskelen Lahden ammattikorkeakoulussa liiketalouden alalla ja teen 

opinnäytetyötä taidelähtöisten menetelmien käytöstä organisaatioissa. Case on 

Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehet. Haastattelen tutkimukseeni 

viittä varhaiskasvatuksen esimiestä, joista olen teidät suostumuksellanne ja 

sattumanvaraisesti valinnut haastateltavakseni. 

 

Haastattelun tulokset käsitellään luottamuksellisesti, eikä haastateltavien 

henkilöllisyys tule ilmi missään tutkimuksen vaiheessa. Haastattelussa käytetään 

nauhuria haastattelun tallennukseen. Nauhoitus tuhotaan aineiston litteroinnin 

jälkeen. 

 

Tutkimus raportoidaan kirjallisesti ja se on saatavissa opinnäytetyön 

valmistumisen jälkeen internetistä verkkokirjasto theseuksesta, osoitteessa 

www.theseus.fi. 

 

Vastaan mielelläni mahdollisiin kysymyksiinne tutkimuksestani. 

 

 

Lahdessa 30.3.2016 

 

 

 

Ystävällisin terveisin, 

 

 

 

Mari Parviainen 

opiskelija 

Lahden ammattikorkeakoulu 

 

http://www.theseus.fi/

