










Tutkimuksen keskeisenä tavoitteena oli lisätä ymmärrystä luovuuden, 
osallistavan taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkökulman 
merkityksestä vanhustyössä. Kulttuurin, taiteen ja luovuuden merki-
tykset ihmiselle tunnetaan laajasti sekä tutkimustiedon että käytännön 
kokemusten myötä, mutta tiedon hyödyntäminen vanhustyön arjessa 
on osoittautunut haastavaksi. Tämän tutkimuksen tavoitteena on ollut 
tukea tätä kehittämistyötä selvittämällä niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat 
työntekijöiden mahdollisuuksiin hyödyntää työssään luovuutta, taide-
toimintaa sekä kulttuurisen vanhustyön näkökulmaa.

Tutkimus pyrki selvittämään:

 Mitä merkitystä luovuudella, taidetoiminnalla ja  
 kulttuurisen vanhustyön näkökulmalla on työn arjessa?

 Mitkä tekijät mahdollistavat kulttuurisen vanhustyön 
 näkökulman ja arjen luovuuden hyödyntämistä vanhustyössä?

Tutkimuksessa haastateltiin vuosina 2015 ja 2016 Uudellamaalla 
14:ää vanhustyössä toimivaa työntekijää heidän kokemuksistaan luo-
vuudesta ja taidetoiminnasta sekä näiden merkityksestä vanhustyön 
arjessa. Haastattelujen kautta välittyviä kokemuksia kulttuurisesta van-
hustyöstä osana oman työn arkea analysoitiin soveltamalla Juha Perttu-
lan fenomenologisen psykologian analyysimenetelmää (Perttula 1995a; 
1995b; 2000; 2009; ks. myös Giorgi 1985; Latomaa 2009). Tällä saa-
tiin tietoa arjen luovuuden, taidetoiminnan ja kulttuurisen vanhustyön 
merkityksestä vanhustyössä.

Keskeiset tutkimustulokset on kuvattu asiakaslähtöisen vanhustyön 
kehänä, jossa iäkkään ihmisen tarpeet, toiveet ja toimijuuden tukemi-
nen suuntaavat työntekijän työotetta sekä vaikuttavat siihen, millaista 



ammatillista osaamista pidetään tärkeänä vahvistaa.  Luovuus vanhus-
työn ammattitaidossa ja työotteissa näkyy pieninä arjen valintoina, jot-
ka mahdollistavat läsnäoloa ja yhteisöllistä luovaa toimintaa tai jaettuja 
kokemuksia. Luovuutta, taidetta ja kulttuuria hyödyntävän ammatilli-
sen lähestymistavan arvostaminen vaikuttaa sekä työntekijöiden am-
mattitaidon että organisaation rakenteiden kehittämiseen.

Työntekijän kokemus ”luvan saamisesta” arjen luovuuteen on tu-
losten valossa hyvin merkittävä tekijä. Tämä luvallinen luovuus muo-
toutuu monen näkökulman kautta: esimiehen, kollegan, asiakkaan sekä 
työntekijän oman toimijuuden mahdollistamana. 

Luovuus ja kulttuurisen vanhustyön näkökulma ovat näin ollen kes-
keisiä yksilötason lisäksi myös organisaation kehittämisessä ja muo-
vaavat vanhustyön toimintakulttuuria. Työntekijöiden ammatilliseen 
toimijuuteen ja luovuuden mahdollisuuksiin työssä vaikuttavat monet 
asiat yhteisön vuorovaikutuksessa, johtamisotteessa ja ammatillisen 
kehittymisen mahdollisuuksissa.

Yhteisön muodostavat sekä vanhustyön asiakkaat että työnteki-

Yhteistoimijuutta, arjen luovuutta, läsnäoloa ja tunnevuorovaikutusta 
tukeva toimintakulttuuri näyttäytyy tämän tutkimuksen mukaan koko-
naisuutena, joka mahdollistaa iäkkään ihmisen merkityksellisen arjen 
rakentumista ja toimijuuden tukemista. Siinä merkityksellinen, hyvä 
arki rakentuu koko yhteisön – henkilökunnan ja asukkaiden – muovaa-
mana. Luovuus, taidetoiminta ja kulttuurisen vanhustyön näkökulma 
mahdollistavat tämän tutkimuksen mukaan näin ollen koko yhteisön 
hyvinvointia ja hyvää elämää.

Tutkimustulokset nostavat esiin tekijöitä, joihin asiakas lähtöisen 
vanhustyön kehittämisessä tulisi erityisesti 
kiinnittää huomiota:

Työntekijöiden ammatillisen toimijuuden ja luovan työotteen 
tukeminen 

Läsnäolon, kohtaamisen, luovuuden ja herkkyyden näkeminen 
osana ammatillista työotetta ja rakenteita vanhustyössä 

Moniammatillisen asiantuntijuuden ja yhteistoimijuuden 
vahvistaminen



Tutkimuksen johtajana ja vastuullisena tutkijana toimi FT, MuM  Laura 
Huhtinen-Hildén, ja hänen lisäkseen tutkimusprosessiin osallistui-
vat YTM, geronomi (AMK) Anna Puustelli-Pitkänen, TaT, FM Pia 
Strandman sekä kulttuurituottaja (YAMK) Elina Ala-Nikkola Metro-
polia Ammattikorkeakoulusta. Tutkimuksen rahoittajana toimi Kau-
punkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus- ja yhteistyöohjelma.



The aim of  this research was to deepen understanding concerning the sig-

approach that takes into account the importance of  creative and cultural 
aspects in the elderly care. The meaning of  cultural activities, arts and 

and experiences in practice, and yet this knowledge has not been able to 
root into everyday life and the daily routine of  the elderly care. This re-

and cultural activities in their work.

The research questions read as follows:

 
care who work with creativity, arts activities and an underpinning 
creative approach?

 What aspects enable and enhance the underpinning creative 
approach in the everyday life of  the care unit?

To answer these questions, 14 elderly care professionals were in-
terviewed during the years 2015 and 2016 concerning their experi-
ences about creativity and arts as part of  their daily routines in the 
elderly care and the dimensions of  significance of  those experiences. 
The experiences that were described through these interviews were 
analyzed by applying Juha Perttula´s modified version of  a phenom-
enological method of  qualitative research (Perttula 1995a; 1995b; 
2009; see also Giorgi 1985; Latomaa 2009). This analysis provided in-



and underpinning creative approach in elderly care.
The research findings suggest that creativity, sensitivity and being 

able to be present in the interaction seem to be important elements 
in the professional elderly care that focuses on enabling client-cen-
tred meaningful life.  These aspects of  professional knowledge and 
practice are vital for client-centred approach in elderly care. In the 
light of  these findings, these above mentioned elements of  profes-
sional practice are also intertwined. The results initiate that “getting 
a permission” to be creative in daily routines at work is crucial. This 
feeling of  having a permission is created through various sources: 
management, colleague, clients and also through the agency of  the 
ederly care professional. According to this research, the creative 
and client-centred, meaningful everyday life in elderly care unit can 
be described as a dynamic spiral where the needs and hopes of  an 
elderly person together with supporting his/her agency direct the 
professional work of  the elderly care workers. These also influence 
the needs for continuous professional development, working cul-
ture and structures in the organization to enable the client-centred 
approach. Creativity as part of  professional working approach can 
be seen in everyday life and daily routines as small choices, flexible 
views, presence and collaborative shared, creative experiences. In 
this working approach enabling presence, encounters, creative activ-
ities and self- expression can be seen in the center of  professional 
knowledge and values.

The community in the elderly care unit is formed by the clients 
and elderly care professionals, with various professional knowledge 
profiles and backgrounds. The sense of  community, accepting each 
individual with their different personalities together with working 
culture that embraces everyday creativity and sensitive interaction 
seem to be vital in enabling the meaningful life for elderly in the care 
unit. This implies that arts, arts activities and underpinning crea-
tive approach are important elements also beyond the personal level. 
They are vital also in developing the organizational level and practice 
in elderly care: Focusing on the individually meaningful life and sup-
porting the agency of  elderly in professional practice, organizational 
culture, and structures enhances the well-being of  the community in 
the elderly care unit.

These above mentioned elements together with supporting the 
professional learning and agency of  elderly care workers create pos-
sibilities for supporting the agency and participation of  clients. This 
can also be strengthened by management and continuous profes-
sional development.



The results of  this research initiate that client-centred working 
culture and approach can be strengthened by developing certain as-
pects in the field of  elderly care.

as follows:

Supporting the agency and creative work approach of  elderly care  
staff

 
professional knowledge and structures in the elderly care

Strengthening interprofessional practice, approaches, and 
collaboration 

 
The principal investigator and leader of  this project has been Dr. Laura 
Huhtinen-Hildén (Ph.D., MMus) and the research team has formed by 
M.Soc.Sc, Bachelor of  Social Services and Health Care Anna Puustelli-Pit-
känen, PhD, MA Pia Strandman and Master of  Culture and Arts Elina 
Ala-Nikkola from Helsinki Metropolia University of  Applied Sciences. 
The research has been funded by Helsinki Metropolitan Region Urban 
Research Program. 



Mitä luovuus merkitsee sinulle? Miten luovuus voisi olla osana elämää 
myös ympärivuorokautisen hoivan piirissä olevalle ihmiselle? Näiden aja-
tusten virittämänä käynnistyi tämä tutkimushanke, jonka aineistossa eräs 
haastateltu työntekijä on kuvannut luovuutta ”elämän liekiksi”. Jotta tämä 
liekki palaisi elinvoimaisena ja lämmittäisi ympärillään olevia, on tärkeää 
lisätä ymmärrystä luovuuden, osallistavan taidetoiminnan sekä kulttuuria 
arvostavan näkökulman merkityksestä vanhustyössä. 

Luova asenne elämään ja vanhustyöhön on tullut esiin monissa tämän 
tutkimusaineiston haastatteluissa. Rikkaan haastatteluaineiston kautta 
olemme tässä tutkimustyössä matkanneet luovuuden, taidetoiminnan, am-
matillisten kokemusten ja vanhustyön arjen maailmassa, joka tämän tutki-
musraportin myötä on myös lukijan ulottuvilla. 

Haluamme lämpimästi kiittää kaikkia niitä vanhustyön ammattilaisia, 
jotka antoivat haastattelujen kautta kokemuksensa luovuudesta tai taide-
toiminnasta työssään tämän tutkimuksen aineistoksi. Erityisen kiitoksen 
osoitamme myös sosiaaligerontologian emeritusprofessori Jyrki Jyrkämälle, 
joka antoi arvokkaat kommenttinsa tutkimusraportin viimeistelyvaiheessa 
auttaen näin tutkimusraportin kriittisessä tarkastelussa ja muokkaamisessa. 
Haluamme kiittää myös vanhustyön yliopettaja Tuula Mikkolaa tärkeästä 
panoksesta tutkimusraportin viimeistelyssä. Hänen näkemyksensä vanhus-
työn kehittämisestä olivat merkittävä tuki raportin kirjoittamisessa.

Lisäksi osoitamme kiitoksen kriittistä ajattelua kehittävälle monialaisel-
le kollega- ja opiskelijayhteisölle Metropolia Ammattikorkeakoulussa sekä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun arvokkaille yhteistyötahoille työelämäs-
sä, joita ilman tämäkään tutkimus ei olisi käynnistynyt. Rahoittajana toi-
minutta Kaupunkitutkimus- ja metropolipolitiikka -tutkimus- ja yhteistyö-
ohjelmaa kiitämme tutkimuksen taloudellisesta mahdollistamisesta.



Toivomme, että tämä tutkimus antaa kulttuurialojen ja vanhustyön 
ammattilaisille oivalluksia oman työn ja ammattialan kehittämiseen sekä 
esimiehille näkökulmia organisaatioiden toimintakulttuurin johtamiseen 
luovaa arkea mahdollistavaan suuntaan. Toivomme tutkimuksemme myös 
sinkoavan kiinnostuksen kipinöitä tämän tärkeän aiheen tutkimiseen 
 edelleen. 

Helsingissä 7.12.2016

Laura Huhtinen-Hildén, Elina Ala-Nikkola, 
Anna Puustelli-Pitkänen ja Pia Strandman



Tämä tutkimus on käynnistynyt tarpeesta lisätä ymmärrystä siitä, millaista 
merkitystä luovuudella, osallistavalla taidetoiminnalla sekä kulttuuria ar-
vostavalla näkökulmalla on vanhustyössä. Vaikka käsitys kulttuurin, taiteen 
ja luovuuden mahdollisuuksista myös iäkkään ihmisen elämän merkityk-
sellistäjinä on jo laajasti jaettu, on kuitenkin vielä matkaa siihen, että tämä 
ymmärrys ohjaisi arjen käytäntöjä vanhustyön erilaisissa toiminta- ja palve-
luympäristöissä. Tällä tutkimuksella on pyritty selvittämään niitä tekijöitä, 
jotka tähän vaikuttavat. Tutkimuksen kiinnostus kohdistuu työntekijöiden 
kokemuksiin vanhustyön arjessa: millä kulttuurisen vanhustyön näkökul-
maa ja arjen luovuutta voitaisiin näiden kokemusten valossa vahvistaa?

Tämän tutkimusraportin luku 2 ”tutkimuksen lähtökohdat” kuvaa niitä 
taustoja ja käsitteitä, jotka liittyvät luovuuden, kulttuurisen vanhustyön ja 
iäkkään ihmisen arjen ymmärtämiseen. Haastavia käsitteitä tämän tutki-
muksen aihepiirissä on useita. Luvussa 2 pyritään tuomaan lukijan ulottu-
ville tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavat käsitykset luovuudesta ja kult-
tuurista sekä niistä erilaisista ulottuvuuksista, joita näihin käsitteisiin liittyy. 
Lukijalta raportin lukeminen vaatii tältä osin tarkkaavaisuutta, jotta esimer-
kiksi arjen luovuuden, kulttuurin tai jokaisen ihmisen ulottuvilla olevan 
taiteen tekemisen muodot eivät sekoitu korkeakulttuurin tai ammattitaitei-
lijan taiteen näkökulmiin. Myös taiteen soveltavan käytön tai kulttuurisen 
vanhustyön ympärillä käytettyjen käsitteiden viidakko on kirjava ja kertoo 
lisäksi siitä, kuinka tärkeä merkitys tutkimustyöllä on näiden käsitteiden 
selventämisessä. Käsitteiden määrittelyn ongelma on tunnistettu, mutta 
vielä eivät tehdyt tutkimukset ole pystyneet tuomaan asiaan helpotusta. 
Jansson (2014) toteaakin taiteen ja kulttuurin vaikutustutkimuksia ja tut-
kimusmetodologioita koskevassa kirjallisuuskatsauksessaan lähes jokaisen 
tutkimuksen määrittelevän ”taiteet” ja ”kulttuuri” eri tavoin. Taiteen sovel-
tavaan käyttöön liittyvää tutkimusta ja käsitteiden määrittelyä on siis syytä 
kehittää edelleen (ks. esim. Lehikoinen 2012). Määritelmiin saadaan riittä-
vää selkeyttä kuitenkin vasta pidemmällä aikavälillä ja useiden tutkimusten 
jatkumon kautta, johon tämäkin tutkimus toivottavasti osaltaan vaikuttaa. 

Luvussa 3 esitellään tutkimuskysymykset sekä fenomenologisella tut-
kimusotteella toteutettu tutkimusprosessi. Siinä kuvataan Juha Perttulan 
(1995a; 1995b; 2000; 2009) fenomenologisen psykologian analyysimenetel-
män soveltamista tämän tutkimuksen haastatteluaineiston  analysoinnissa. 
Tutkimuksessa on haastateltu 14 työtekijää. Heidän kokemustensa ja 



 niiden sisältämien merkitysten analysoinnin kautta muotoutuu yleisempi 
kuva siitä, miten voimme ymmärtää luovuuden ja kulttuurisen vanhustyön 
näkökulman merkityksen vanhustyön arjessa. Nämä tutkimuksen tulokset 
on raportoitu luvussa 4. Tulosten yhteenveto ja tuloksista tehtyjä johto-
päätöksiä esitellään luvussa 5. Siinä tuodaan esille sitä, mihin saatua tietoa 
voidaan käyttää vanhustyön kehittämisessä sekä pohditaan myös tutki-
muksen luotettavuuteen liittyviä tekijöitä.

Tämä fenomenologisella tutkimusotteella tehty tutkimus toteutettiin 
ajallisesti samaan aikaan vanhustyön kehittämisprojektin kanssa, jossa py-
rittiin aktiivisesti vahvistamaan kulttuurisen vanhustyön näkökulmaa sekä 
lisäämään siihen liittyvää osaamista kehittämällä erilaisia työtapoja, mene-
telmiä ja koulutusinterventioita. Kehittämisprojekti eteni luovien työpa-
jojen kautta, joiden muotoutumiseen vaikuttivat sekä niihin osallistuneet 
työntekijät että palvelutalon asukkaat. Lukijalle tämä on tärkeä taustatieto, 
koska kehittämisprojektin luovissa työpajoissa koettu nousee esiin myös 
joissakin haastatteluaineiston kuvaamissa kokemuksissa.

Tässä tutkimusraportissa vanhuspalvelujen asiakkaisiin viitataan sanoil-
la iäkäs ihminen tai asukas. Asiakaslähtöisyydellä tarkoitamme iäk-
käiden ihmisten ja asukkaiden tarpeista sekä heidän toimijuutensa tukemi-
sesta ja osallisuutensa mahdollistamisesta lähtevää toimintaa ja toiminnan 
kehittämistä. Viittaamme asukkaalla ympärivuorokautisen hoivan piirissä 
oleviin iäkkäisiin ihmisiin. Kaikkiin vanhustyössä toimiviin eri ammatti-
ryhmiä edustaviin työntekijöihin viittaamme sanoilla työntekijä, vanhus-
työn ammattilainen tai asiantuntija (tai haastateltava).



Useimmilla ihmisillä on kokemuksia siitä, miten tietty laulu sisältää itselle 
tärkeitä merkityksiä, joita ulkopuolinen ei voi täysin ymmärtää, tai siitä, 
kuinka katsoessaan rakasta taulua tuntuu siltä, että ”sielu lepää”. Myös 
monille taidetyöskentelyn parissa työtään tekeville tai luovia menetelmiä 
hyödyntäville hoiva- ja hoitoalan ammattilaisille on jopa itsestään selvää, 
kuinka luovuus ja taide lisäävät hyvinvointia ja tuovat elämään merkitys-
tä. Vaikka nämä arkikokemukset ja kokemuksellinen tieto ovat saaneet 
tuekseen runsasta tutkimustietoa luovuuden ja taidetoiminnan mahdolli-
suuksista, luovuus ja taide eivät ole vielä itsestään selvä elämän ulottuvuus 
ympärivuorokautisen hoivan piirissä asuvien iäkkäiden ihmisten arjessa. 
Luovuuden, taiteen ja taidetoiminnan elämän merkityksellisyyttä lisäävää 
vaikutusta ei ole vielä systemaattisesti pystytty hyödyntämään tai luomaan 
sitä mahdollistavia ratkaisuja vanhuspalveluissa.

Kohti luovaa arkea -tutkimus on käynnistynyt tarpeesta lisätä ymmär-
rystä luovuuden, osallistavan taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan 
näkökulman merkityksestä vanhustyön arjessa. Tutkimuksen tarkoitukse-
na on ollut tutkia taiteen ja kulttuurin mahdollisuuksia erityisesti ympäri-
vuorokautisen hoivan ja palveluasumisen piirissä asuvien iäkkäiden ihmis-
ten hyvinvoinnin ja toimijuuden tukena. Tässä tutkimuksessa keskeisenä 
kiinnostuksen kohteena ovat olleet vanhustyössä työskentelevien ammatti-
laisten kokemukset. Näitä analysoimalla avautuu näkökulma niihin tekijöi-
hin, jotka vaikuttavat kulttuurisen vanhustyön näkökulman ja luovuuden 
hyödyntämiseen osana vanhustyön arkea. 

Tämän tutkimuksen kohteena oleva vanhenevan väestön hyvinvointi ja 
siihen kohdennettujen palvelujen kehittäminen on yksi viidestä Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan (TKI) 
painoalasta ja näkyy myös geronomi-, kulttuurituottaja- ja musiikkipeda-
gogikoulutusten opetussuunnitelmien ja oppimisympäristöjen kehittämi-
sessä, joka kytkeytyy tähän tutkimukseen tutkimusryhmän kautta. Tämä 
tutkimushanke on monella tavalla luonut tärkeän kehittämisalustan niille 
ajatuksille ja tulevaisuuden kehittämissuunnille, joiden avulla Metropolia 
Ammattikorkeakoulu voi tarjoamallaan perus- ja täydennyskoulutuksella 
sekä TKI-työllään olla luomassa mahdollisuuksia vanhenevan väestön rik-
kaalle, taide-elämyksiä ja merkityksellisiä itsensä toteuttamisen ja -ilmaise-
misen kokemuksia sisältävälle, luovalle arjelle.



Tässä tutkimuksessa keskeinen näkökulma on jokaisessa ihmisessä luon-
nostaan oleva luovuus ja sen ottaminen osaksi vanhuspalveluyksikön 
asukkaiden ja työntekijöiden muodostaman yhteisön arkea ja elämää. Si-
ten kulttuuri ja luovuus voidaan nähdä myös osana vanhustyön ammatilli-
suutta ja työotetta. Asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa luovuus arjessa 
määrittyy asukkaan tarpeista ja lähtökohdista käsin. 

Tässä tutkimuksessa luovuus ymmärretään kaikille kuuluvina ominai-
suuksina, asenteina, itsensä toteuttamisena, merkityksellisinä kokemuksina 
ja luovan toiminnan mahdollisuuksina arjessa. Kulttuuri nähdään yhteisöl-
lisenä ilmiönä, merkityksiä luovana ja niitä tulkitsevana kokonaisuutena (ks. 
Rauhala 2005, 14–17). Kulttuurilla voidaan tarkoittaa ns. korkeakulttuurin 
lisäksi siis myös arjen kulttuuria, johon liittyvät jokapäiväisen elämän ele-
mentit, kuten koti, työ ja arjen elämä: monipuolista arkea, jonka ihminen 
on luonut näköisekseen ja siksi tunnistettavaksi (Routasalo, Toivonen & 
Rautiainen 2013). Kulttuuri on siis toiminnan tulosta, toimintatapa sekä 
vastaus ympäristön haasteisiin. Käsillä olevan tutkimuksen tausta-ajatuk-
sina vaikuttavat myös John Deweyn näkemykset taiteesta taiteen, kokijan 
ja ympäristön vuorovaikutuksena sekä kokijalleen aktiivisena, toimintaa 
edellyttävänä kokemuksena (Dewey 1934/2010). Tässä tutkimuksessa am-
mattitaiteilijoiden työn rinnalla tasa-arvoisena nähdäänkin näin ollen myös 
kenen tahansa omaehtoinen kulttuuri- ja taidetoiminta, taiteen kokeminen 
ja tekeminen. 

Luovuutta, kulttuuria ja taidetoimintaa ei tässä tarkastella jostakin nä-
kökulmasta taiteeksi määritellyn toiminnan, kuten esityksen, taidetuotteen 
tai toiminnasta syntyvän taiteellisen lopputuloksen, kautta. Sen sijaan jo-
kainen ihminen nähdään luovuuteen, taidetoimintaan ja taiteen kokemi-
seen kykenevänä ja näitä eri tavoin elämässään tarvitsevana. Luovuus ym-
märretään kaikille kuuluvana ja jokaisen ulottuvissa olevana toimintana tai 
suhtautumisena asioihin. Uusikylä (2012) avaa teoksessaan 

 tätä näkökulmaa luovuudesta:
 

Osallistuminen taiteeseen ja kulttuuriin sekä taiteesta nauttiminen on 
määritelty myös ihmisen perusoikeuksiksi osana tasa-arvoisuutta (Ihmis-
oikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948, artikla 27). 



Moni tutkija on tuonut itseilmaisuun ja luovaan toimintaan tai  ajatteluun 
näkökulmia, joissa korostuu näkemys luovuudesta jokaisessa ihmisessä olevana 
voimavarana ja mahdollisuutena. Maslow (1943) on tuonut käyttöömme näkö-
kulmansa luovuudesta ja itsensä toteuttamisesta ihmisen perustarpeisiin kuulu-

tilaa, jossa ihminen on niin uppoutunut toimintaan, että muu maailma ikään 
kuin häviää ympäriltä ja ihminen antautuu ”luovuuden vietäväksi”. Flow-ko-
kemuksessa ihminen pystyy kontrolloimaan sisäistä elämäänsä ja kanavoimaan 
psyykkistä energiaa itselleen merkitykselliseen toimintaan (Uusikylä 2012, 128).

Näkökulma luovuudesta jokaisessa ihmisessä asettaa käsillä olevan tutkimus-
aiheen sekä muut sosiaali- ja terveysalojen rajapinnassa taidetoimintaa kehittävät 
tutkimukset, hankkeet ja palvelut vastuulliseen tehtävään: miten rakennamme 
luovuudelle, taiteelliselle ilmaisulle ja taiteen kokemiselle ilmapiiriä, jossa onnis-
tumme sanoin ja teoin mahdollistamaan osallisuuden arjen luovuuteen, taitee-
seen ja kulttuuriin jokaiselle ihmiselle? 

Uusikylä (2012) korostaa luovuutta eri ympäristöissä ruokkivaa näkökul-
maa, johon voimme suuntautua kysymällä, missä olosuhteissa luovuus elää ja 
kukoistaa, sen sijaan, että keskittyisimme ajatukseen, kuka on luova (Uusiky-
lä 2012, 11). Tämä näkökulma vaikuttaa myös tämän tutkimuksen taustalla: 
emme siis yritä määritellä luovaa arkea tai luovuutta, vaan kääntää näkökul-
man siihen, miten ihmisen sisäistä tarvetta merkitykselliseen itsensä toteutta-
miseen, kokemustensa prosessointiin tai luovuuteen arjessa voidaan tukea tai 
mahdollistaa. 

Tämän ymmärtäminen edellyttää henkilökohtaisen merkityksellisyyden 
ulottuvuuden ymmärtämistä (ks. Rauhala 2005). Se, mikä koetaan luovaksi, on 
henkilökohtaisesti määrittyvää, eikä sitä näin ollen voi välttämättä ulkopuoli-
nen arvottaa. Luovuuden ja luovan toiminnan mahdollisuudet liittyvät muun 
muassa ihmisen toimijuuteen (ks. Jyrkämä 2008). Ihmisen mahdollisuus itsensä 
ilmaisemiseen ja merkitykselliseen luovaan toimintaan vahvistaa toimijuuden 
kokemusta. Näin ollen taiteen kokemiseen, kulttuuriin ja taidetoimintaan liit-
tyvien tarpeiden yksilöllinen tunnistaminen ja niihin vastaaminen tulisi nähdä 
tärkeänä osana vanhustyön kokonaisvaltaista asiakaslupausta ja siten koko van-
huspalveluita tarjoavan yhteisön luovuutta ruokkivaa toimintakulttuuria (ks.  
esim.  Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Ahonen & Suokas 2011, 41-49). 

Iäkkäiden ihmisten toimijuutta mahdollistava toimintakulttuuri edellyttää 
asukkaiden tarpeista lähtevää asiakaslähtöisyyttä ja sitä tukevaa asiakasym-
märrystä. Asiakasymmärrys merkitsee asukkaiden tuntemista, kattavaa tie-
toa heidän toiveistaan, mieltymyksistään ja tarpeistaan luovan ja taiteellisen 
toiminnan suhteen sekä tämän tiedon hyödyntämistä kehittämisen pohjana. 
Asiakaslähtöisessä toiminnassa ei kuitenkaan riitä pelkkä tiedon hyödyntämi-
nen, jos asukas ei ole itse toiminnan subjekti. Asiakaslähtöisessä ja luovuutta 
ruokkivassa toimintakulttuurissa asukkaat eivät ole luovan toiminnan kohteita 



tai sivusta seuraajia. He ovat aktiivisia toimijoita, jotka tasavertaisena kumppa-
neina osallistuvat sekä toiminnan suunnitteluun että sen tuottamiseen yhteis-
työssä muiden toimijoiden kanssa (Virtanen, Suoheimo, Lamminmäki, Aho-
nen & Suokas 2011, 20–21.)

teksteissa (ks. Huhtinen-Hildén 2014). Tässä tutkimuksessa luovuuden 
mahdollistaminen ja luovan arjen näkökulma otettiin kokemuksen tutki-
muksen näkökulmaksi vanhustyössä. Tutkimuksen tavoitteena on lisätä 
tietoa ja ymmärrystä, joiden myötä voidaan lisätä arjen luovuutta ja taide-
toimintaa vanhuspalveluissa.

Holistisessa ihmiskäsityksessä ihminen nähdään kolmen olemuspuolen 
muodostamana kokonaisuutena: tajunnallisena, kehollisena ja situationaa-
lisena (Rauhala 2005, 29–42). Ensinnäkin Rauhala (2005, 30) viittaa käsit-
teellä ”merkityssuhde” sellaiseen vaiheeseen , jossa 
kokemuksellemme on muotoutunut omaan maailmankuvaamme liittyviä 
merkityksiä. Toiseksi ihminen on olemassa myös  kautta. Ihmisen 
persoonan henkinen panos näkyy myös kehollisena muistina, taitona ja 
olemassaolona (Rauhala 2005, 35–39). Siten vanhustyön ja tämän tutki-
muksen kontekstissa on olennaista, miten olemme tajunnallisina ja kehol-
lisina olioina olemassa ja kokemassa elämän kulun eri vaiheissa ja mitä 
muutoksia elämänkulku näiltä osin tuo ihmisenä olon kokonaisuuteemme. 
Kolmantena ihmiskäsityksen elementtinä Rauhala mainitsee  eli 
elämäntilanteen, jonka kautta esimerkiksi tässä tutkimuksessa voidaan pei-
lata vanhenemista. Ihminen ”kietoutuu maailmaan oman elämäntilanteen-
sa kautta” (Rauhala 2005, 29).

Sosiokulttuurisessa vanhuskäsityksessä vanheneminen nähdään uutena 
mahdollisuutena, jossa korostetaan ihmisen olemassa olevia voimavaroja 
toimintakyvyn puutteiden ja lääketieteellisten ongelmien sijasta. Ihmisen 
elämäntilannetta voidaan arvioida elämänkulun teorian ja tutkimuksen 
kautta. Elämänkulun tutkimuksessa tarkastellaan ihmisen suhdetta omaan 



vanhenemiseensa ja elämäntilanteeseensa vanhana tämän oman elämän-
tapahtumien ajallisessa, historiallisessa ja yhteiskunnallisessa yhteydessä. 
Elämänkulun näkökulmasta ihminen rakentaa toiminnallaan omaa elä-
määnsä suhteessa siihen liittyviin ikäsidonnaisiin tapahtumiin ja siirtymiin 
(esimerkiksi työelämän aloittaminen, perheen perustaminen, kodin raken-
taminen, leskeytyminen) ja suhteessa näiden tapahtumien historiallisiin ja 
yhteiskunnallisiin vaiheisiin ja yhteyksiin. (Koskinen 2004, 38; Kärnä 2009, 
22–24.) Elämänkulun tapahtumat ja siirtymät sekä niiden tuottamat mer-
kitykset ovat yhteydessä elämäntilanteeseen vanhana, siihen, miten yksilö 
arvioi omaa asemaansa ja mitkä ovat hänen tulevaisuuden odotuksensa 
(Vilkko 2000, 75; Kärnä 2009, 55).

Ihmisen suhdetta itseensä, kokemuksiinsa ja ympäristöönsä voidaan 
tarkastella myös  näkökulmasta. Tämän tutkimuksen taustal-
la vaikuttavat erityisesti Jyrkämän (2008) käsitykset toimijuudesta osana 
inhimillistä elämänkulkua. Toimijuus nähdään tässä tarkoituksellisuutena, 
myös valtana toimia ”toisin”, ja sen nähdään kietoutuvan elämäntilantee-
seen, ympäristöön, elämänkulkuun ja vuorovaikutukseen (Jyrkämä 2008). 
Kohti luovaa arkea -tutkimuksen kontekstissa voidaan toimijuuden valossa 
tarkastella sekä iäkästä ihmistä, joka on vanhuspalveluyksikön asiakkaana, 
että työntekijää, joka pyrkii toimimaan asiakaslähtöisesti vanhustyön ar-
jessa. Seuraavaa kuviota Jyrkämä (2008) kuvaa GPS-paikantimena, jossa 
koordinaatit muodostavat toisiinsa vaikuttavan dynaamisen systeemin. Se, 
millaista ajankohtaa eletään ja missä ympäristössä, vaikuttaa ihmisen toimi-
juuteen ja sen mahdollisuuksiin, rajoitteisiin ja esteisiin.



Luovuuteen liittyvään toimijuuteen vaikuttavat näistä esimerkiksi kult-
tuurinen tausta ja sukupolvi, kuten vaikkapa nuoruuden kokeminen so-
ta-ajan Suomessa. Laulu ”Veteraanin iltahuuto” voi kantaa kuulijalleen 
täysin eri merkityksiä liittyen näihin tekijöihin. Palvelukeskus tai muu van-
huspalveluyksikkö on yhteisö, jossa ikäjakauma on helposti 20-vuotiaista 
uraansa aloittavista työntekijöistä yli 90-vuotiaisiin asukkaisiin. Kiinnos-
tavaa on, mitkä ovat yhteisössä yhteisestä sukupolvihistoriasta tai esimer-
kiksi koulutushistoriasta mahdollisesti johtuvia eroja, joilla on keskeinen 
vaikutus luovan toimijuuden koordinaatteihin.

Toimijuuden ulottuvuuksiksi Jyrkämä (2008) määrittelee osaamisen, 
kykenemisen, täytymisen, voimisen, tuntemisen ja haluamisen. Näistä 
ainesosista muotoutuu se tarkoituksellisen toimimisen, valintojen ja toi-
minnan suuntien muodostama systeemi, joka vaikuttaa ihmisen arjessa ja 
elämässä jatkuvasti. Toimijuus-käsitteen ydintä voi näin ollen luonnehtia 
kokonaisuutena, joka rakentuu siitä, ”mitä ihminen osaa, kykenee, haluaa, 
tuntee ja mitä hänen kulloisessakin tilanteessa täytyy tehdä tai olla tekemät-
tä ja mitä juuri tämä tilanne mahdollistaa” (Jyrkämä 2008). 

 

Toimijuutta voidaan tarkastella aktiivisen toiminnan tai toimintakyvyn 
näkökulmista, mutta nämä käsitteet eivät ole yhteneväisiä (ks. Jyrkämä 
2008). Toimintakyky tai aktiivisuus ovat vain osa toimijuutta, joka on kä-
sitteenä laajempi sisältäen ihmisen suhteen ympäristöönsä, yhteisöönsä ja 



kontekstiin. Edmund Husserl viittaa käsitteellään elämismaailma siihen il-
miöitä, tapahtumia ja olentoja sisältävään yhteenkietoutuneeseen kokonai-
suuteen, jonka osana ihmistä voidaan tarkastella (ks. esim. Rauhala 2005, 
83; ks. myös Satulehto 1992). Toimijuus voidaan nähdä myös asenteena ja 
suhteena itseen osana ympäristöä ja elämismaailmaa sekä niihin kokemuk-
siin, joita elämänkulussa tulee eteen. Jyrkämä (2008) tuo esiin toimijuuden 
kontekstuaalisuuden, dynaamisen luonteen ja vuorovaikutuksellisuuden 
lisäksi sen merkityksellisyyden, kokemuksellisuuden ja tulkinnallisuuden. 
Tämä näkökulma nostaa pohdittavaksi toimijuuden suhteen osallisuu-
den kokemuksen syntymiselle. Jyrkämä (2008) sanoittaa toimijuutta myös 
”osallisuutena omassa elämässä”, mikä on eri asia kuin aktiivisuus tai ”ak-
tiivinen osallistuminen”. Oman elämän osallisuutta voi tarkastella myös 
suhteena itseen osana suurempaa kokonaisuutta: kokemus osallisuudesta 
jossakin suunnassa, päämäärässä, toiminnassa ja merkityksellisissä inten-
tioissa edellyttää toimijuutta. Wenger (1998, 173–213) korostaa kokemus-
ten ja niiden henkilökohtaisten merkitysten muovaamisen ”omistajuutta” 
suhteessa toimimiseen yhteisöissä. Osallisuuden kokemuksen syntyminen 
edellyttää sitä, että voimme itse olla luomassa, aktiivisesti muokkaamassa 
ja tulkitsemassa suhdetta elämänkokemuksiimme.

Luova arki ymmärretään tässä tutkimuksessa toimijuutta ja holistista 
ihmiskäsitystä tukevana hyvänä elämänä. Toimijuuden ja holistisen ihmis-
käsityksen kautta hyvää elämää voi tarkastella myös osana hyvää arkea. Jo-
kisen (2005) mukaan hyvään arkeen kuuluu rutiineja, kodin tuntua, tapoja 
ja omalta tuntuvaa rytmisyyttä. Arjen tukeminen ja siihen liittyvän elämän 
sisältöä edistävän toiminnan, esimerkiksi taidetoiminnan, mahdollistami-
nen lisäävät iäkkään ihmisen hyvinvointia ja parantavat mahdollisuuksia 
hyvän arjen ja laadukkaan elämän kokemukseen (ks. Liikanen 2003). Ih-
misen asuessa laitosympäristössä toimintakyky on yleensä vajavainen ja 
riippuvuus muista on keskeistä. Toimijuuden tukeminen siirtyy näin ol-
len enemmän työntekijöiden ja omaisten vastuulle. Tunne oman elämän 
hallinnasta välittyy kuulluksi tulemisen ja arjen toiminnoista selviämisen 
kautta.

Elämänkululliset siirtymät, kuten kodista palveluasumiseen tai ympäri-
vuorokautiseen hoivaan siirtyminen, vaikuttavat hyvään arkeen. Siirtymä 
kodista uuteen ympäristöön saattaa olla stressiä aiheuttava elämänvaihe 
(mm. Vilkko, Suikkanen & Järvinen-Tassopoulos 2010; Vallejo-Medina, 
Vehviläinen, Haukka, Pyykkö & Kivelä 2007; Klemola 2006). Uusi ympä-
ristö, omasta kodista luopuminen ja mahdollinen itsemääräämisoikeuden 
vähentyminen voivat aiheuttaa suremista ja katkeruutta (Klemola 2006). 
Tällöin myös entinen omanlainen arki muuttuu ja vaaditaan sopeutumista 
uuteen ympäristöön. Iäkkään ihmisen hyvinvointia, hyvän arjen kokemus-
ta ja toimijuuden säilymistä voidaan tukea luovuudella ja taidetoiminnalla.



Kulttuurin ja taiteen tuominen hoitolaitoksiin ei ole uusi asia, ja Suomessa-
kin tähän liittyvää käytännön kehittämistyötä on tehty jo pitkään. Liikasen 
(2003) mukaan kehittämistyö vahvistui merkittävästi 1980-luvun lopulla 
muun muassa Unescon hyväksyttyä Arts in Hospital -hankkeen YK:n kult-
tuurikehityksen vuosikymmenen ensimmäiseksi hankkeeksi vuonna 1990. 
Sen tavoitteena oli lisätä hoitolaitosten viihtyisyyttä sekä integroida taide- 
ja kulttuuritoimintaa osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon parissa oleville 
ja toimiville. Suomessa hanke on toiminut vuodesta 1992 alkaen nimellä 
Terveyttä kulttuurista. Sittemmin toiminnan muodot ja toimijoiden kirjo 
ovat lisääntyneet. (Liikanen 2003, 13–15, 19–20.)

Taide ja taidetoiminta voidaan nähdä ikään liittymättömänä perustar-
peena merkityksellisen elämän ja kokemusten käsittelemiseen (ks. esim. 
Pusa 2012). Kulttuurin, taiteen ja luovuuden huomioimisen merkitystä 
vanhuspalveluissa voidaan perustella myös lainsäädännön pohjalta. Ikään-
tyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja ter-
veyspalveluista annetussa laissa (980/2012) todetaan, että pitkäaikaisessa 
hoidossa eli hoiva-asumisessa iäkkäällä henkilöllä tulee olla mahdollisuus 
kokea elämänsä arvokkaaksi ja hänellä on mahdollisuus osallistua toimin-
takykyä edistävään mielekkääseen toimintaan.

Suomessa käynnistettiin vuonna 2010 Taiteesta ja kulttuurista hyvin-
vointia -toimintaohjelma osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa 
(Liikanen 2010). Toimintaohjelma on vaikuttanut hyvinvoinnin ja tervey-
den edistämiseen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä taiteen ja kulttuurin 
tuomiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vuosina 2010–2014 tietoi-
suus taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista ihmisen hyvinvointiin 
on lisääntynyt ja ohjelman loppuraportin mukaan myös kulttuurilähtöisten 
menetelmien käyttö on yleistynyt (Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. 
Toimintaohjelman loppuraportti 2010–2014). Yleisemmästä ilmapiirin 
muutoksesta kertoo osaltaan myös Suomen Akatemian strategisen tutki-
muksen neuvoston myöntämä rahoitus Taideyliopiston tutkimushankkeel-
le ArtsEqual, jossa tutkitaan taiteita ja taidekasvatusta kaikille kuuluvana 
peruspalveluna sekä yhteiskunnallisen tasa-arvon ja hyvinvoinnin lisääjänä 
(ks. Arts Equal -hankkeen kotisivut).

On kuitenkin vielä pitkä matka siihen, että luovuus ja taide olisivat it-
sestään selvinä läsnä esimerkiksi vanhustyön jokapäiväisessä arjessa. Tule-
vaisuudessa jääkin nähtäväksi, miltä osin erilaiset tutkimukset ja hankkeet 
täyttävät niitä odotuksia ja tarpeita sovellettavasta tiedosta, jolla päästään 
nykytilannetta laajempaan taiteen, luovuuden ja kulttuurin hyödyntämi-
seen sosiaali- ja terveysalojen konteksteissa. Alan tutkijoiden ja toimijoiden 



tavoitteena on mahdollistaa ennaltaehkäisevän kulttuuri- ja taidetoimin-
nan juurtuminen sosiaali- ja terveystoimen rakenteisiin, kuten Taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia -ohjelman loppuraportissa esitetään (Taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman loppuraportti 2010–2014). 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan tutkimusta ja käsitteiden mää-
rittelyä sekä käytännön kehittämistyötä, yhteistyötä ja keskustelua. 

Nyt käsillä olevassa tutkimuksessa käytetään termiä kulttuurinen van-
hustyö, jolla tarkoitetaan taiteen, taidetoiminnan, luovuuden ja kulttuurin 
tuomista eri tavoin osaksi vanhustyötä ja sen kehittämistä (ks. esim. Varho & 
Lehtovirta 2010; Huhtinen-Hildén 2013). Kulttuurisella vanhustyöllä tar-
koitetaan tässä kulttuuria ja luovuutta arvostavaa näkökulmaa, arvoja 
ja asenteita, jotka vaikuttavat suunnittelun, johtamisen, erilaisten käy-
tänteiden sekä konkreettisen arjen toiminnan taustalla – siihen ei siis 
viitata erillisenä menetelmänä, mallina tai kulttuuripalveluina vanhustyössä.

Kulttuuriseen vanhustyöhön liittyy kiinteästi myös moniammatillisuu-
den käsite. Moniammatillinen, useisiin ammattialoihin perustuva asiantun-
temus voi näkyä myös yhden työntekijän ammattitaidossa, mutta tavallises-
ti tällä käsitteellä viitataan moniammatilliseen yhteistyöhön, jossa eri alojen 
asiantuntijat käyttävät osaamistaan yhteisessä työtehtävässä tai tiimissä (ks. 
esim. Isoherranen 2012; Lehmuskoski & Kuusisto-Niemi 2008, 92).

Luovuuteen liittyvät arvot ja asenteet vanhustyössä liittyvät kiinteästi 
työyhteisössä ja organisaatiossa vallitsevaan toimintakulttuuriin. Se raken-
tuu virallisista ja epävirallisista, näkyvistä ja näkymättömämmistä tekijöistä 
(Schein 1985, 32; Schein 2001, 30). Scheinin (2001) mukaan toimintakult-
tuurin ydintä ohjaavat erityisesti perusoletukset eli opitut, yhteiset, piilevät 
oletukset, joihin ihmisten päivittäinen käyttäytyminen perustuu, ”tavat, joil-
la asiat tehdään täällä” (Schein 2001, 39–40). Näin ollen nyt käsillä olevan 
tutkimuksen kulttuurisen vanhustyön näkökulmalla voidaan viitata sellai-
seen toimintakulttuuriin vanhustyössä, jossa ajatus luovuudesta ja kulttuu-
rista osana arkea ja elämää vaikuttaa kaikilla organisaatiokulttuurin tasoilla: 
rakenteissa ja prosesseissa, strategioissa ja päämäärissä sekä uskomusten, 
käsitysten, ajatusten ja tunteiden tasolla (Schein 1985, 32; Schein 2001, 30).

Luovaan toimintaan osallistumisella on havaittu olevan positiivisia vaiku-
tuksia ihmisen hyvinvointiin (ks. esim. Kilroy, Garner, Parkinson, Kagan 
& Senior 2007). Tutkimuksissa on todettu ikäihmisten taidetoimintaan 
osallistumisen parantavan mielialaa, sitoutuneisuutta ja muistia (Fraser, 
Bungay & Munn-Giddings 2014). Taidetoimintaan osallistumisella ja 



 luovuudella on terveyttä edistäviä vaikutuksia, ja ne myös auttavat selviä-
mään paremmin sairauden tai ikääntymisen aiheuttamista haasteista (ks. 
Cohen 2006; 2009; myös Vella-Burrows 2016). Esimerkiksi yhteiseen mu-
siikkitoimintaan osallistumisella on ollut selkeästi hyvinvointia ja terveyttä 
lisäävä vaikutus (Hallam, Creech, Varvarigou, McQueen & Gaunt 2014). 

Osallistava taidetoiminta muun muassa lisää luovia mahdollisuuksia 
vuorovaikutuksessa, parantaa kognitiivista kapasiteettia, itsetuntoa ja sosi-
aalista osallisuutta  (Zeilig, Killck & Fox 2014). Taiteella on havaittu olevan 
positiivisia vaikutuksia hoito- ja sairaalaympäristössä sekä potilaisiin, kivun 
hallintaan, mielialaan että hoitohenkilökunnan työtyytyväisyyteen ja työ-
otteisiin (ks. Staricoff  2004). 

Taidemuodoista esimerkiksi musiikkia ja musiikkitoimintaan osallistu-
mista on tutkittu runsaasti muun muassa yhdessä laulamisen tai kuoro-
laulun hyvinvointi- ja terveysvaikutusten näkökulmasta (Clift & Hancox 
2010; Skingley, Martin & Clift 2015). Myös hoitotilanteiden helpottumi-
sesta laulaen tapahtuvan kommunikaation kautta on saatu rohkaisevia 
tutkimustuloksia (Hammar, Emami, Engström & Götell 2011). Muisti-
sairauksien hoidossa ja kuntoutuksessa voidaan soveltaa tutkimustuloksia 
siitä, kuinka säännöllisesti musiikkia kuuntelemalla tai yhdessä laulamalla 
voidaan saada positiivisia kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia vaiku-
tuksia (Särkämö ym. 2013).

Myös tiedon lisääntyminen musiikin vaikutuksista aivoihin vahvistaa 
näkemystä taiteen ja taidetoiminnan positiivisista vaikutuksista elämänkaa-
ren eri vaiheissa (ks. Putkinen, Tervaniemi & Huotilainen 2013; Salimpoor, 
Benovoy, Larcher, Dagher & Zatorre 2011; Särkämö ym. 2008; Särkämö 
& Huotilainen 2012; Wan & Schlaug 2010). Erityisesti oma lempimusiikki 
on aivoille vahva ärsyke, joka aktivoi voimakkaasti syvien osien mielihyvä-
alueita, joilla on merkittävä rooli oppimisessa, muistin toiminnassa ja ke-
hon toimintatilan säätelyssä (Huotilainen 2013, 98). Osallistuminen aktivoi 
laajoja aivoalueita, millä on merkittäviä suojaavia vaikutuksia ikääntyvien 
aivojen toimintakyvylle (Wan & Schlaug 2010).

Muista taidemuodoista on tutkittu esimerkiksi ikäihmisiä teatterin te-
kijöinä (Hohenthal-Antin 2001) sekä kuvataiteeseen perustuvan palvelun 



tuottamista hoitolaitosyhteisöille (Strandman-Suontausta 2013). Pitkälä 
ym. (2005) tekivät kontrolloidun interventiotutkimuksen, jossa selvitet-
tiin, voiko psykososiaalisella ryhmäkuntoutuksella parantaa iäkkäiden elä-
mänlaatua. He tutkivat geriatrisen kuntoutuksen kehittämis- ja tutkimus-
hankkeessa psykososiaalisen ryhmäkuntoutuksen vaikutuksia iäkkäiden 
ihmisten elämänlaadun parantamiseen. Tulosten mukaan yksinäisyydestä 
kärsivien psyykkinen hyvinvointi, muistitoiminnot ja terveys paranivat. 
Samanlaisena toistuvan arjen muuttaminen virikkeellisemmäksi vähentää 
masentavia tunteita, ja oman kykenemättömyyden tunteet eivät ole niin 
vallitsevia.  (Pitkälä, Routasalo, Kautiainen, Savikko & Tilvis 2005.)

Erilaisten taidetoimintamuotojen käytöstä ja positiivisista käytännön 
kokemuksista ja hyvistä käytänteistä on olemassa kirjallisuutta ja selvityk-
siä (mm. Hyyppä & Liikanen 2005; Hyyppä 2013; Liikanen 2010; Rosen-
löf  2014; Suni 2011; Rönkä ym. 2011; Varho & Lehtovirta 2010). Usein 
erillisellä hankerahoituksella toteutettu toiminta on kuitenkin osin luonut 
kehittämistyölle lyhytjänteisen ja pirstaleisen maaperän. Ongelmana ovat 
olleet projektien jatkuvuuden turvaaminen ja toimintojen juurruttami-
nen sosiaali- ja terveysalan arkeen (ks. myös Strandman-Suontausta 2013; 
 Virolainen 2015). 

Vaikka runsaan tutkimustiedon ja lisääntyneen tiedon jakamisen turvin 
olemme jo tottuneet liittämään taiteeseen ja luovaan toimintaan lähes au-
tomaattisesti hyvinvointia lisäävän arvon, on kuitenkin tarkasteltava myös 
kriittisesti sitä, millaisiin oletuksiin ja johtopäätöksiin tutkimukset antavat 
luvan tai mistä ne eivät kerro (ks. mm. Crossick & Kaszynska 2016; Micha-
los & Kahlke 2008). Hyvinvoinnin lisääntyminen ei ole automaattinen tulos 
kaikesta taiteen läsnäolosta tai luovasta toiminnasta. Samaan aikaan tämä 
ei kuitenkaan myöskään tarkoita sitä, etteikö näillä myös olisi kiistattomia 
mahdollisuuksia tuoda elämään lisää syvyyttä, ulottuvuuksia ja merkityksiä, 
jotka ilman itsensä luovaa toteuttamista tai taiteen kautta peilaamista jäisi-
vät saavuttamatta. Cohen (2009) tuo esiin, kuinka taiteen ja taidetoiminnan 
vaikuttavuuden mekanismeja todistavien teorioiden puuttuessa saatetaan 
kyseenalaistaa jopa musiikin ja taiteen selkeästi havaitut terveysvaikutukset 
ikääntyessä. Tarvitaan esimerkiksi selkeästi lisää tutkimustietoa siitä, mikä 
on ”taiteen” vaikutusta ja mikä ”osallisuuden ja yhteisöllisen luovan toi-
minnan vaikutusta” (Fraser, Bungay & Munn-Giddings 2014). 

Taiteen ja kulttuurin vaikuttavuuden tutkimus on määritelmiltään kir-
javaa, ja sen metodologisia valintoja ovat pääasiassa määritelleet kvantita-
tiiviset tutkimusasetelmat (Jansson 2014). Janssonin (2014) mukaan usein 
kvantitatiivisen tutkimuksen periaatteisiin sitoutunut vaikuttavuustutki-
mus on perustunut käsityksiin siitä, että taiteesta ja kulttuurista on jaettu 
yhteinen ymmärrys ja että niistä saadut kokemukset ovat myös yhteismi-
tallisia. Yhä jäsentyneempiä käsitteenmäärittelyjä tarvittaisiin, jotta uudet 



tutkimukset voisivat valaista niitä aukkoja, joita aiempien tutkimusten 
metodein saadut tulokset eivät ole pystyneet valaisemaan. Taidelähtöisten 
menetelmien käyttö sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä vaatiikin 
vielä tutkimusta juurtuakseen osaksi esimerkiksi vanhustyössä toimivien 
eri alojen asiantuntijoiden ammatillisia käytänteitä ja toimintakulttuuria 
(ks. esim. Broderick 2011; Huhtinen-Hildén 2014).

Kehittämistyötä ja tutkimusta, jotka liittyvät kulttuuri- ja taidetoimin-
taan sekä luovuuteen sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristössä, lei-
maa monitieteisyys ja -alaisuus. Osin ehkä tästä johtuen alan terminolo-
gia on hyvin vakiintumaton ja jokainen hanke tai toimijataho sanoittaa 
asiaa omista lähtökohdistaan käsin: milloin taidetta tai taiteilijuutta nos-
taen, milloin häivyttäen – taiteen itseis- tai välinearvoa painottaen tai 
toiminnan vaikuttavuutta eri näkökulmista korostaen. Tämä keskustelu 
on kuin vanhanaikainen vaaka: se painuu sinne, minne punnuksia laite-
taan enemmän.

Luovan toiminnan, taidetyöskentelyn tai taiteen tuomista sosiaali- ja 
terveysalan toimintaympäristöihin kuvataan kirjallisuudessa, hankkeissa 
ja tutkimuksissakin monenkirjavin käsittein ja ilmaisuin. Tässä konteks-
tissa käytetään usein ilmaisua ”taiteen soveltava käyttö”. Jokseenkin sa-
man sisältöisesti käytetään myös termejä soveltava taide, osallistava taide, 
yhteisötaide, taide-/kulttuurilähtöinen toiminta, taidelähtöiset menetel-
mät ja taiteelliset interventiot (ks. esim. Liikanen 2010; Rosenlöf  2014; 
Taidealojen erityispätevyyspaletti -hankkeen loppuraportti 2013; Arts 
Equal- hankkeen kotisivut). Tässä tutkimuksessa luovana taide- ja kult-
tuuritoimintana nähdään tilanne, jossa yhdistyvät taidetoiminta ja siihen 
liittyvä työntekijän ja iäkkään ihmisen välinen pedagoginen kohtaaminen, 
joita molempia sovelletaan perinteisten taideinstituutioiden, taidetoimijoi-
den tai opetuskontekstien ulkopuolella. Silti tämäkään termi tai sen luon-
nehdinta ei ratkaise käsitteenmäärittelyä siitä, mikä on taiteen soveltavaa 
käyttöä ja mikä oppijalähtöistä pedagogista luovan toiminnan ohjaamista 
tilanteissa elämänkaaren eri vaiheissa (ks. esim. Huhtinen-Hildén 2014). 
Samat käsitteenmäärittelyjen haasteet koskevat myös muita tutkimuksia 
ja tutkijoita: esimerkiksi ArtsEqual-tutkimushankkeen tutkimuksissa käy-
tetään käsitettä ”taideinterventio” (ks. Arts Equal- hankkeen kotisivut).
Tämäkin käsite on osin riittämätön, eikä näin ollen aina ole selvää, mistä 
milloinkin puhumme taiteen, pedagogisen tilanteen ja vuorovaikutuksen 
kokonaisuudessa. 



Tässä tutkimuksessa lähdetään käsityksestä, että luovassa taide- ja kult-
tuuritoiminnassa yhdistyvät taidetoiminta ja pedagoginen kohtaaminen. 
Oppimisen näkeminen uuden asian ymmärtämiseen suuntautuvana yhtei-
söllisenä tutkimisena (ks. esim. Hakkarainen, Lonka & Lipponen 2004) 
tuo uutta sisältöä pedagogiikan, oppimisen ja opettamisen määritelmiin, 
ja ehkä voimme tulevaisuudessa päästä sellaiseen näkökulmaan pedagogi-
sesta luovan tilanteen ohjaamisesta, jossa opettaminen on etääntynyt sille 
aikanaan annetusta ”tiedon siirtämisen ja ohjeiden antamisen” leimasta. 
Taidetoiminnan ohjaamisessa (pedagogisessa työskentelyssä, opettamises-
sa) on tarvetta pedagogiseen sensitiivisyyteen (ks. Huhtinen-Hildén 2012), 
jolla huomioidaan toiminnassa/oppimisessa/taiteen kokemisessa osallis-
tujien tarpeet monipuolisesti tilanteeseen ja ryhmään eläytyen ja luodaan 
oppimistilanne ne huomioiden (otetaan huomioon myös erityistarpeet, 
esimerkiksi mahdollinen kuulo-, hahmotus- tai näkökyvyn heikkeneminen 
tai liikkumisrajoitteet). Taiteen kokemisen näkökulmasta iästä johtuvia ra-
joitteita ei ole. Päinvastoin taide saattaa tarjota väylän kommunikoida sil-
loin, kun esimerkiksi puhuttua kieltä ei enää ole. Tämä väylä voi olla mer-
kittävässä roolissa toimijuutta lisäämässä (ks. Jyrkämä 2008). On kuitenkin 
muistettava, että kulttuuripalveluiden tai taiteen kokemisen näkökulmasta 
ikääntyminen ei edellytä automaattisesti ”taiteen soveltavaa käyttöä ” tai 
”taiteen soveltamista”, vaan tässäkin yhteydessä voidaan puhua oppimi-
sesta (ks. esim. Laes 2015). 

Käytämme tässä tutkimuksessa esisijaisesti luovuuden ja luovan toi-
minnan käsitteitä myös silloin, kun viittaamme kulttuuri- ja taidetoimin-
taan tai taide-elementtien käyttöön vanhustyössä. Tässä tutkimuksessa 
taide määrittyy henkilökohtaisesti ja sen luojana voivat olla ammattilaiset 
ja harrastajat. Taiteella voidaan tarkoittaa eri taidemuotoja (esimerkiksi 
musiikkia, tanssia, kirjallisuutta, kuvataidetta, muotoilua jne.). Luovuus tai 
luova toiminta voi olla ulospäin aktiivista tai ulospäin passiiviselta näyt-
tävää. Se voi saada monenlaisia muotoja; se voi olla arkisen asian toisin 
tekemistä tai ajattelua tai liittyä taiteelliseen toimintaan. Luovuutta ja tai-
detta voi elämässään kokea jokainen taidoista, kyvyistä tai kapasiteetista 
riippumatta, ja sen merkityksellisyys määrittyy aina ihmisestä ja hänen 
elämänkokonaisuudestaan käsin. Oleellista vanhustyössä matkalla kohti 
luovaa arkea on tarkastella, miten kulttuuri- ja taidelähtöinen toiminta voi 
muuttaa toimintatapoja ja työmenetelmiä ja sitä kautta juurtua arjen työtä 
ohjaavaksi asenteeksi.



Kohti luovaa arkea -tutkimuksen tavoitteena on ollut lisätä ymmärrystä 
luovuuden, osallistavan musiikki- ja taidetoiminnan sekä kulttuuria ar-
vostavan näkökulman eli kulttuurisen vanhustyön merkityksestä asiakas-
lähtöisyyden edistäjänä vanhustyössä.
 

Tutkimuksessa selvitettiin:

Mitä merkitystä luovuudella, taidetoiminnalla ja kulttuurisen 
vanhustyön näkökulmalla on työn arjessa?

Mitkä tekijät mahdollistavat kulttuurisen vanhustyön näkökulman ja 
arjen luovuuden hyödyntämistä vanhustyössä? 
 

Koska kulttuurista vanhustyötä on tutkittu vasta hyvin vähän, on tärkeää 
tutkimuksen avulla syventää ymmärrystä tästä hahmottumassa olevasta 
ilmiöstä. Tutkimuksen lähestymistapana rekonstruktiiviseen tieteenpe-
rinteeseen kuuluva fenomenologia suuntautuu tarkastelemaan merkitys-
todellisuutta, subjektiivista kokemusmaailmaa ja sen merkityssuhteita, ja 
siksi kyseinen lähestymistapa sopii pyrkimykseen ymmärtää tässä kohteena 
olevaa ilmiötä (Giorgi 1985; 1994; 2012; Latomaa 2009; 2012; Lehtomaa 
2009; Perttula 1995a; 1995b; 2009; 2012; Rauhala 2005). Giorgin (1994) 
mukaan fenomenologisessa tutkimuksessa keskeistä on pyrkiä tavoitta-
maan ilmiö osana elämää. Tässä tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään 
ihmisten kokemuksia osana heidän elämismaailmaansa: kokemuksia luo-
vuuden, taiteen ja kulttuurin merkityksestä osana työtä ja ammattitaitoa. 
Kiinnostus kohdistui luovuuteen ja kulttuurisen vanhustyön näkökulmaan 
vanhustyössä: Millaisista merkityksistä kokemukset luovuuden läsnäolosta 
arjessa kertovat? Mitkä tekijät siinä vaikuttavat ja miten? Saadun tiedon 
suuntaamana voidaan pohtia sitä, millä kulttuurisen vanhustyön näkökul-
maa ja arjen luovuutta voitaisi tutkimustulosten valossa vahvistaa.



Käsillä olevassa tutkimuksessa kiinnostus kohdistui työntekijöiden 
ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen kokemuksellisena ilmiönä (ks. Iso-
pahkala-Bouret 2008) ja tutkimuskohteena olivat kokemukset luovuudes-
ta ja kulttuuria arvostavasta näkökulmasta vanhustyössä. Vaikka käsitys 
kulttuurin, taiteen ja luovuuden mahdollisuuksista myös iäkkään ihmisen 
elämän merkityksellistäjinä on jo laajasti jaettu, se ei kuitenkaan ole ar-
jen vanhustyöhön juurtunut. Tässä on pyritty selvittämään niitä tekijöitä, 
jotka vaikuttavat työntekijän arjessa luovuutta ja kulttuurisen vanhustyön 
näkökulmaa edistäen, sekä tutkimaan merkityksiä, joita luovuus, taide ja 
kulttuuri saavat työtekijän ammattitaidon osana. 

Kokemus tutkimuskohteena nojaa ajatukseen siitä, että yhden ihmisen 
kokemus ainutlaatuisuudessaan sisältää sellaista, joka kertoo tutkittavasta 
ilmiöstä laajemmin (ks. esim. van Manen 1990, 54). Yksittäisten tapausten 
erot ja samanlaisuudet sekä niiden sisältämät merkitykset auttavat ymmär-
tämään kokonaisuutta, mikä tuo yleistettävämpää tietoa aiheesta. Yksittäi-
sestä tapauksesta saatu tieto lisää ymmärrystä myös muissa sellaisissa yhte-
yksissä, joissa tätä tietoa voidaan käyttää tai soveltaa. (Ks. esim. Alasuutari 
1999, 215–230; Laine, Bamberg & Jokinen 2007, 31.)

Työntekijöiden kokemuksia luovuudesta ja kulttuurisesta vanhustyöstä 
tutkittiin fenomenologisella tutkimusotteella. Haastattelujen kautta välit-
tyviä kokemuksia kulttuurisesta vanhustyöstä osana oman työn arkea ana-
lysoitiin soveltamalla Juha Perttulan kuvaamaa fenomenologisen psyko-
logian analyysimenetelmää (Perttula 1995a; 1995b; 2000; 2009; ks. myös 
Giorgi 1985; Latomaa 2009). Aineistoa kerättiin haastattelemalla 14:ää 
Uudellamaalla työskentelevää vanhustyön ammattilaista. 

Tutkimuksen johtajana ja vastuullisena tutkijana toimi FT, MuM  Laura 
Huhtinen-Hildén, ja hänen lisäkseen tutkimusprosessiin osallistuivat 
YTM, geronomi (AMK) Anna Puustelli-Pitkänen, TaT, FM Pia Strandman 
sekä kulttuurituottaja (YAMK) Elina Ala-Nikkola Metropolia Ammatti-
korkeakoulusta. 

Perttulan (2009) mukaan kokemus käsitetään fenomenologisessa erityis-
tieteessä merkityssuhteeksi, joka sisältää sekä tajuavan subjektin ja hänen 
tajunnallisen toimintansa että kohteen, johon toiminta suuntautuu. Tällöin 
kokemuksen rakenne on tämä suhde, joka liittää subjektin ja objektin yh-
deksi kokonaisuudeksi. (Perttula 2009, 116.) Erilaatuisiin ja erilaisiin koke-
muksiin voidaan sisällyttää havaintoaistimusten lisäksi muun muassa vai-
kutelmat, tunteet, mielikuvat, uskomukset, mielipiteet, ajatukset, käsitykset 
ja arvostukset (Latomaa 2009, 27–28). Kokemussisältöjen  tietoisuusaste, 



 selkeys ja kielellinen ilmaistavuus voivat olla eriasteisia, ja nämä voivat olla myös 
laadullisesti erilaisia, kuten tietoa, tunnetta, uskoa, intuitiota ja tahtomuksia (Rau-
hala 2005, 29). Perttula (2009) kutsuu näitä kokemuslaaduiksi, joita hän erottaa 
neljä: tunteen, tiedon, intuition ja uskon (Perttula 2009, 123–124).

Tämän tutkimuksen taustalla vaikuttavat eksistentiaalis-fenomenologi-
sen psykologian käsitykset, joiden mukaan ihminen realisoituu kehollisena, 
tajunnallisena ja elämäntilanteisuutena, situaationa (Latomaa 2009, 48). Si-
tuaatiolla tarkoitetaan kaikkea sitä, mihin ihminen on suhteessa ja mikä on 
luonteeltaan monimuotoista: olosuhteita, ihmisiä, arvoja, normeja (Rauhala 
2005, 39). Näillä ihmisen olemassaolon perusmuodoilla on kiinteä suhde toi-
siinsa: kehollisuus on myös ”paikka” olla olemassa, ja tämän ihminen myös 
jatkuvasti tajunnallisesti ymmärtää (Perttula 2009, 118–121; Perttula 1995a, 
17–18).  

(Perttula 2009, 119).
Kokemuksen tutkiminen tässä tutkimusotteessa edellyttää aina tulkintaa. 

Haastateltava kuvaa sanoin kokemustaan, viittaa kerronnallaan siihen, mutta 
voi myös tahattomasti ikään kuin kätkeä kuvauksellaan jotakin. Van Manen 
(1990, 26) viittaakin Gadamerin ajatukseen merkityksen tulkinnasta; tutkija 
pyrkii paljastamaan jotakin, johon tutkittava ilmiö itsessään viittaa ja jota toi-
saalta myös piilottaa. Kokemuksesta kertovan ilmaisun sijaan tutkimuksessa 
kiinnostus kohdistuu kokemuksiin niiden elämyksellisessä muodossa (Perttula 
2009, 140). Haastateltavankin kertomus on jo yksi tulkinnallinen kerros itse 
kokemuksen ympärillä. Kokemuksesta kertova kuvaus ja sen sisältämät sanat 
ovat jo menettäneet osan alkuperäisestä merkityksestään, ne eivät pysty ta-
voittamaan kokemuksesta kaikkea (van Manen 1990, 58). Latomaan (2009) 
mukaan kokemuksen tutkimukseen liittyy kaksoishermeneutiikka; kokemuk-
sen kuvaus, ilmaus sisältää jo itsessään merkityksen ennen kuin tutkija antaa 
sille oman merkityksensä (Latomaa 2009, 24–25). Kokemuksen tutkimusta 
voi myös tarkastella hermeneuttisen kehän kautta: tutkija lähtee tulkitsemaan 
vierasta mielekkyyttä oman äärellisyytensä, tilannesidonnaisuutensa ja käsitys-
kykynsä kautta (Backman 2016). Tässä ymmärtämisessä tarvitaan asettumista 
herkästi omia mielenliikkeitään havainnoivaan tilaan. Tutkijan on oltava avoi-
mena vieraudelle ja toiseudelle, mikä pakottaa tarkistamaan ja muuttamaan 
omia ennakkokäsityksiä (Backman 2016).

Edellä kuvattu tutkimusote asettaa tutkimuksen luotettavuudelle erityis-
haasteita. Perttula (1995a) korostaakin, kuinka tutkijan prosessin on tulta-
va näkyväksi, jotta tutkimuksen lukija voi konstruoida tutkimuksen kulkua 
(Perttula 1995a, 3). Myös kokemuksen ymmärtämisen prosessin on tultava 
lukijan ulottuville uskottavasti. Latomaa (2009) toteaa tutkijan mielen olevan 
ymmärtämisen ainoa väline (Latomaa 2009, 77). Myös tutkija on läsnä kehol-
lisuudessaan, tajunnallisuudessaan ja elämäntilanteisuudessaan.  Kokemuksen 
tutkimuksessa kiinnostus kohdistuu tutkittavan henkilökohtaisiin merkitys-



suhteisiin, joita hänen kokemuksensa sisältää ja joista saamme tietoa analy-
soimalla kokemuksesta kertovaa kuvausta. Tässä tarvitaan myös eläytyvää 
ymmärtämistä, jolla pääsemme kerronnan taakse, ilmauksen sisältämään mer-
kitykseen. Tutkijan on ensin tiedostettava tutkimusaihetta koskeva luonnolli-
nen asenteensa, joka rakentuu arkikokemuksesta sekä teoreettisesta tiedosta, 
päästäkseen aidosti lähelle tutkittavan kokemusta (Latomaa 2009, 50). Tämän 

-
lä sulkeistamisella sekä mielikuvatasolla tapahtuvalla muuntelulla tavoitetut 
vaihtoehtoiset merkitykset ohjaavat tutkijaa kokemuksen keskeisten merki-
tysten äärelle, jotka hän pyrkii selventämään, eksplikoimaan (Latomaa 2009, 
50). Tutkija pyrkii ymmärtämään, tavoittamaan ja kuvaamaan toisen ihmisen 
kokemuksen merkityksen ihmisen omassa elämisympäristössä, ymmärtämään 
sitä osana kokonaisuutta (ks. Giorgi 2012).

Tässä tutkimuksessa tutkijat ovat tietoisesti pyrkineet ymmärtämään niitä 
merkityksiä, joihin tutkittavien kokemuksen ilmaukset kulttuurisesta vanhus-
työstä ja luovuudesta viittaavat heidän subjektiivisina kokemuksinaan (ks. La-
tomaa 2009, 24–32). Tämä tarkoittaa kerronnallisen haastattelun lähestymistä 
kysymällä: mistä tämä kuvaus kertoo, mikä on se kokemuksellinen sisältö, jo-
hon se viittaa? Mitä merkityksiä kerronta kuvaa ihmisen omassa kehollisuudes-
sa, tajunnallisuudessa ja elämäntilanteisuudessa? Ymmärtämisen rakentumi-
seen johtaneiden prosessien ja pohdintojen yleislinjat kuvataan tässä luvussa. 
Tietoisena tavoitteena tutkijoilla on ollut tulkinnan perusteluun pyrkiminen, 
vaikka tutkijoiden mielten sisäistä prosessia ei voikaan tutkimusraporttiin täy-
sin sijoittaa. Lähtökohtana tutkimustyössä ja sen vaatimassa ymmärtämisessä 
on ollut edellä mainittujen periaatteiden seuraaminen ja tulkintojen peruste-
leminen, koska intuitiivinen evidenssi ei ole riittävä tutkimuksen luotettavuu-
den tae (ks. Latomaa 2009, 50–51). Tässä tutkijatriangulaatio on selkeästi ollut 
tulkintojen perustelemista vahvistava tekijä. Prosessin aikana tutkimustiimin 
jäsenet ovat myös aktiivisesti haastaneet toistensa analyysejä ja tulkintoja, mikä 
on tukenut sulkeistamista ja mielikuvatasolla tapahtuvaa muuntelua.

Vanhustyön ammattilaisten luovuuteen ja taidetoimintaan liittyviä 
kokemuksia tutkittiin haastatteluaineistosta fenomenologisella tutkimus-
otteella. Työntekijöiden haastattelujen kautta välittyviä kokemuksia kult-
tuurisesta vanhustyöstä osana oman työn arkea analysoitiin käyttämällä 
Perttulan (1995a; 1995b; 2000; 2009) kuvaamaa sovellusta Giorgin (1985) 
fenomeno logisen psykologian analyysimenetelmästä.



Tässä tutkimusprosessissa mielenkiintoinen piirre on usean tutkijan yh-
teisen ymmärtämisen käyttäminen tutkimushorisonttia laajentavana ja 
luotettavuutta lisäävänä tekijänä. Tässä prosessissa tutkijoiden yhteisen 
ymmärtämisen pyrkimykset, dialogi ja kokemusten rekonstruointi ovat 
se väline, jolla toisen ihmisen kokemus hahmottuu siksi, mitä hän yrittää 
kuvata (ks. Husu 2004, 26; van Manen 1990). Tutkijan instrumenttina 
on hänen mielensä, tunteidensa ja eläytymiskykynsä luoma kokonaisuus. 
Kokemus tutkimuskohteena on siitä mielenkiintoinen, että jo kertomi-
nen kokemuksesta sisältää tulkintaa ja yritystä päästä lähemmäs koke-
musta itseään (ks. esim. van Manen 1990, 58). Tutkimusprosessi on näin 
ollen yhdessä ymmärtämisen pyrkimystä, jossa tutkija käy neuvottelua 
haastatteluaineiston kanssa tavoitteenaan kuvata uudelleen, rekonstruoi-
da haastateltavan kokemusta.

Suhteessa kulttuurisen vanhustyön kokemuksista kertoviin haastattelui-
hin tutkijaa ohjaavat ajatukset:

 Mitä tämä kerrottu tarkoittaa siinä kontekstissa, jossa sitä kerrotaan?

 Mitä siitä voi päätellä kokemuksesta, johon se viittaa?

 Mitä olisi vielä tärkeä pohtia, mutta tämä aineisto "ei anna lupaa"  
 mennä syvemmälle?

Ymmärrys kulttuurisen vanhustyön kokemuksista on siis rakentu-
nut useamman tutkijan ajattelun, ymmärryksen ja dialogin mahdol-
listamille ulottuvuuksille (ks. Perttula 2009, 136–145; Latomaa 2009, 
77). Tässä erityisesti tutkijatiimin moniammatillinen asiantuntijuus 
(musiikkikasvatus, musiikkiterapia, vanhustyö, kulttuurituotanto, kou-
lutus) on ollut dialogin horisonttia laajentava elementti. Tutkijat ovat 
haastaneet toistensa ajattelua, tulkintoja ja analyysejä ja tuoneet näin 
tutkijoina toistensa tueksi laajan reflektiopinnan. Tällä on ollut tär-
keä merkitys ymmärtämisen hermeneuttisen kehän muodostumisessa, 



jossa tutkijan omasta ajattelusta alkava prosessi on edennyt yhteisen 
dialogin avulla takaisin syvempään ymmärtämiseen ja oivaltamiseen 
(Varto 2005, 107–109). 

Fenomenologisen ymmärtämisen prosessi on hyötynyt tutkijatrian-
-

muksen eri vaiheissa ovat edesauttaneet kokemuksiin eläytymistä ja ym-
märryksen muotoutumista. Tämä on tukenut luotettavan ymmärryksen 
rakentumista sekä helpottanut prosessissa tarvittavaa introspektiivista 
tutkimista ja rationaalista, tosiseikkoihin perustuvaa testaamista (Pert-
tula 2009, 146). Haastatteluaineiston analyysiprosessi on tarkemmin 
kuvattu luvussa 3.2.4.

Haastatteluaineistona tässä tutkimuksessa oli 14 haastattelua. Haas-
tateltavat numeroitiin sattumanvaraisesti (haastateltava 1, 2 jne.), ja 
niihin viitataan tutkimusraportissa lyhenteellä H1, H2 jne. Haastat-
telut toteutettiin välillä marraskuu 2015 – helmikuu 2016. Haasta-
teltavina oli Uudenmaan alueella vanhustyössä työskenteleviä eri 
ammattikuntien edustajia. Haastateltavat edustivat laajasti erilaisia 
vanhustyön ammattikuntia, kuten lähihoitaja, sairaanhoitaja, so-
sionomi, virikeohjaaja, hoitoapulainen, toimintaterapeutti. Mukana 
oli myös päällikkö- ja esimiestehtävissä toimivia henkilöitä. Kaikilla 
haastateltavilla oli työtehtäväänsä soveltuva koulutus, ja he edusti-
vat laajasti erilaisilla osastoilla työskenteleviä ihmisiä. Osalla oli myös 
kokemusta toisilla aloilla työskentelystä. Haastateltavien työkokemus 
vanhustyöstä vaihteli noin 1–20 vuoden välillä. Haastateltavana oli 
sekä naisia että miehiä.

Kunkin haastattelun kesto oli keskimäärin tunti, ja haastattelut 
toteutettiin haastateltavien työpaikkojen tiloissa. Haastattelijoina toi-
mivat tutkimusryhmän jäsenet.

Kuten johdannossa jo mainittiin, tämä fenomenologisella tut-
kimusotteella tehty tutkimus ja siihen liittyneet haastattelut to-
teutettiin ajallisesti samaan aikaan toimintatutkimuksellisen van-
hustyön kehittämisprojektin kanssa. Toimintatutkimuksellisessa 
kehit tämisprojektissa toteutettiin luovia työpajoja, joihin osallistui 
myös osa tämän fenomenologisen tutkimuksen haastateltavista. Lu-
kijalle tämä on  tärkeä taustatieto, koska kehittämisprojektin luovissa 
työpajoissa koettu nousee esiin myös joissakin haastatteluaineiston 
kuvaamissa kokemuksissa. Haastateltavat valikoituivat vapaaehtoi-
suuden perusteella.



Haastatteluun osallistuvia työntekijöitä informoitiin etukäteen sähkö-
postitse seuraavasti: 

Lisäksi työntekijöille oli haastateltavia etsittäessä lähetetty tiedote tut-
kimuksesta (liite 1). Haastateltaviksi lupautuneet täyttivät lisäksi tutkimus-
lupasuostumuksen (liite 2) sekä vaitiolositoumuksen (liite 3) . Haastattelut 
toteutettiin kahdenkeskisissä tilanteissa tutkijan ja haastateltavan kesken. 
Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Koska tutkimuksessa kiinnos-
tus kohdistui kerronnan asiasisältöön, litteroitiin haastattelut puhuttujen 
 sanojen (lausuttujen kirjainten) tarkkuudella (ks. esim. Ruusuvuori 2011). 



Sen suorittivat hankkeen tutkijat sekä projektityöntekijät, jotka olivat alle-
kirjoittaneet vaitiolositoumuksen. Haastattelun jälkeen tutkijat kirjoittivat 
myös ajatuksiaan ja tuntemuksiaan vapaamuotoisesti ylös.

Haastattelumenetelmänä oli kerronnallinen avoin haastattelu, jossa py-
ritään antamaan haastateltavalle mahdollisimman suuri kertomisen vapaus 
(ks. Aaltonen & Leimumäki 2010, 120; ks. myös Husu 2004, 27; Kujala 
2007). Haastattelun tavoitteena on mahdollisimman vapautunut tilanne, 
jossa kulttuurisen vanhustyön herättämien tunteiden, ajatusten, tunnel-

mahdollistaa syvällisen kokemuksellisen tiedon saamisen kulttuurisen van-
hustyön näkökulmien ja menetelmien käytöstä ja haasteista osana vanhus-
työtä. Haastattelutilanteessa saavutettu luottamus on tärkeä siksi, että se 
vaikuttaa suoraan haastattelun antiin ja siten aineiston luotettavuuteen ja 
tutkimuksen tuloksellisuuteen (ks. Eskola & Suoranta 1998, 94). 

Haastattelu aloitettiin avoimella kysymyksellä esimerkiksi seuraavasti: 

 Tämän jälkeen haastattelijan tehtävänä 
oli auttaa haastateltavan kerrontaa kysymällä lisää ja olemalla dialogissa 
haastateltavan kanssa. Tämä menetelmä mahdollisti syvällisen kokemuk-
sellisen tiedon hankkimista tutkittavasta ilmiöstä. (Ks. Perttula 1995a, 65–
67.) Perttula (1995a, 112, 115) toteaa esimerkiksi teemahaastattelulla kerä-
tyn aineiston ongelmallisuuden, jos haastattelussa pysyttäydytään tiukasti 
edeltä käsin määrätyissä teemoissa. Perttulan mukaan fenomenologisessa 
psykologisessa tutkimuksessa tutkittavalle on annettava mahdollisuus ku-
vata mitä tahansa kokemuksia, joita hän elämäntilanteeseensa liittää (Pert-
tula 1995, 65-68). 

Lehtomaa (2009) pitää avointa haastattelua toimivana aineistonkeruu-
tapana fenomenologisessa tutkimuksessa. Hän luonnehtii haastattelutilan-
netta keskusteluksi, joka etenee haastateltavan ehdoilla ja jossa jokaiselle 
haastattelulle muodostuu haastattelun kuluessa omanlaisensa teema-alueet. 
Haastattelija voi kuitenkin ohjata haastattelun kuluessa haastateltavaa ku-
vaamaan kokemuksiaan tutkimuksessa kiinnostaviin elämäntilanteen ulot-
tuvuuksiin. (Lehtomaa 2009, 170.) Haastattelijan rooli on tukea haastatel-
tavaa kokemuksensa kuvailussa, tarkentaa ja syventää ilmaisua. 



Tutkijoille annettiin seuraavia ohjeita haastatteluun valmistautumiseen:

 Rauhoitu ja tyhjennä ajatuksesi muista asioista voidaksesi keskittyä  
 kuunteluun ja dialogiseen työskentelyyn.

 Ole läsnä, kiinnostuneesti ja avoimin mielin.

 Kysele, kuuntele, kiinnostu, innosta kertomaan  
 (älä tulkitse, ”ymmärrä” tai oleta).

 Voit auttaa kertojaa toistamalla hänen sanomansa tärkeän sanan  
 tai kysymällä ilmaisun merkityksestä kertojalle  
 (mitä se xx sinulle tarkoittaa?). 

 Lopuksi voit kysyä, tuleeko mieleen jotakin luovuuteen ja luovien  
 menetelmien käyttöön vanhustyössä, josta ei puhuttu ja joka olisi  
 tärkeää vielä mainita. 

(Vastaavan tutkijan ohjeesta tutkijaryhmälle haastattelujen toteut tamiseen 
16.9.2015.)



Tässä tutkimuksessa haastatteluaineiston analysoinnissa on käytetty Pert-
tulan (1995a; 1995b; 2000; 2009) kuvaamaa sovellusta Giorgin (1985) 
fenomeno logisen psykologian analyysimenetelmästä. 

Perttulan (1995a; 1995b; 2000; 2009) analyysimenetelmä etenee pää-
piirteittäin seuraavasti (ks. myös Lehtomaa 2009): 

Kokonaiskuvan luominen haastatteluaineistosta 

Tutkimusaineistoa jäsentävien keskeisten sisältöalueiden 
määrittäminen

Merkityksen sisältävien yksiköiden erottaminen haastattelusta ja 
näiden yksiköiden merkityssisällön selventäminen (eksplikointi)/ 
ennallistaminen (rekonstruktio)/”kirjoittaminen tutkijan kielelle”/ 
pelkistäminen

Yksilökohtaisten merkitysverkostojen muodostaminen

Aineistoa jäsentävien sisältöalueiden muodostaminen

Koko haastatteluaineiston jäsentäminen sisältöalueiden mukaan

Yleisen merkitysverkoston rakentuminen

Menetelmä perustuu ajatukseen, jossa yksilökohtainen merkitys-
verkosto on ehdotelma yleisestä tiedosta, jota kohti edetään ja joka 
kuvaa tutkittavaa ilmiötä yleisellä tasolla kattavasti (ks. Perttula 2000). 
Menetelmään liittyy sisäänrakennettuna myös mahdollisuus, jopa vaa-
timus sen soveltamiseen kuhunkin tutkittavaan ilmiöön ja aineistoon 
soveltuvaksi (Perttula 2000). 

Haastattelujen analysointiprosessi (helmikuu–kesäkuu 2016) aloi-
tettiin jäsentämällä tutkijoiden muodostaman ryhmän työnjako analyy-
sin käytännön toteutuksessa, jotta tutkijatriangulaatiota voitaisiin hyö-
dyntää vahvuutena haastatteluaineiston kokemusten  analysoinnissa.  



Seuraavassa kuvataan, miten edellä kuvattua Perttulan analyysi-
menetelmää on sovellettu haastatteluaineiston analysoinnissa 
(ks. myös kuvio 3).

Vastaava tutkija luki litteroidun haastattelu aineiston kokonai-
suudessaan.

Aineistoon tutustumisen pohjalta hän muodosti ensimmäisen ver-
sion aineistoa jäsentävistä keskeisistä sisältöalueista. Tämä jäsennys 

ja siihen johtaneet, aineistoa luettaessa kirjoitetut tukisanat on esitetty 
 kuviossa 4 (sivu 45).

Tämä oli erityisen mielenkiintoinen kohta analyysiprosessia, koska tutki-
joille oli syntynyt kuva aineistosta liittyen heidän haastattelijoina kerää-
määnsä aineistoon. Tässä ei vielä pyritty aineiston tarkkaan jäsennykseen, 
vaan pikemminkin pääteemojen tunnistamiseen ja testaamiseen. Päätee-
moina nousivat esiin 1) työn arkeen kiinteämmin liittyvät kokemukset 
(kuviossa: luovuus osana vanhustyötä) sekä 2) kokemukset luovuudesta 
suhteessa ammatti-identiteettiin ja omaan elämään (työntekijöiden henki-
lökohtaiset kokemukset).

Tämän vaiheen jälkeen, maaliskuussa 2016, tutkijat kävivät läpi haastatte-
luaineiston erottaen haastatteluista merkityksen sisältävät yksiköt ja sel-

ventäen/pelkistäen niiden sisällöt. Haastattelut jaettiin tässä työvaiheessa tutkijoi-
den kesken niin, että jokainen sai 2–5 haastattelua. Tässä analyysivaiheessa 
hyödynnettiin myös tutkijatriangulaatiota, joka auttoi sulkeistamisessa. Tällä tar-

syrjään siirtämistä, jotta tutkittava kokemus voidaan tavoittaa sellaisena kuin se 
on. Sulkeistamista tarvitaan reduktioon eli siihen, että tutkija pystyy siirtämään 
epäolennaisen, tavoittamaan kokemuksen moninaisuuden tai rakenteen ja vapau-

arkikokemukseensa ja teoreettisesta tietoon). Reduktioon vaaditaan myös tutki-
jan mielikuvatasolla tapahtuvaa muuntelua, jonka avulla tavoitetut vaihtoehtoiset 
merkitykset paljastavat kokemuksen keskeiset merkitykset. (Latomaa 2009, 50.) 
Tutkijayhteistyö vahvisti analysointia tässä kohden muun muassa niin, että tutki-
joiden tehtyä tämän analyysivaiheen ensimmäiselle haastattelulle, näistä selvenne-
tyistä sisällöistä keskusteltiin yhdessä ja ristiinanalysoitiin osia toisten tekemistä 

-
da omaa analyysia tarkistuttaen sitä muiden tutkijoiden ajattelun kautta.

Tutkijatriangulaatio auttoi myös syventämään tutkijoiden yhteisymmärrys-
tä kokemuksen tutkimuksesta keskustelujen kautta: 





 (Ote tutkijoiden keskustelusta 7.3.2016). Tutkija-

joka koski erilaisia ”analyysikäsialoja”: 

 (Ote vastaavan tutkijan sähköpostista tutkimusryhmäl-
le 10.3.2016.) 

Tässä vaiheessa haastateltavien kokemukset luovuudesta ja kulttuu-
risesta vanhustyöstä oli pelkistetty ja selvennetty ja näiden tekstien 

ja niiden sisältämän informaation asettaminen sisällöllisesti toistensa 
yhtey teen muodosti yksilökohtaiset merkitysverkostot (ks. mm. Perttula 
1995b). Tässä tutkittavassa ilmiössä ja haastatteluaineistossa tämä vaihe 
muodostui jopa mekaanisesti asettamalla tekstikatkelmat peräkkäin. 

Seuraavassa vaiheessa, huhtikuussa 2016, tutkijaryhmä määritti 
aineistoa jäsentävät sisältöalueet. Tämä tapahtui määrittämällä si-

sältöalueet jokaisesta yksilökohtaisesta merkitysverkostosta käsin (ks. 
Perttula 1995a; 1995b; 2000). Tämä toteutettiin niin, että tutkijat lukivat 
ensin läpi kaikkien tutkijoiden tekemät haastattelut sekä niistä merkityk-
sen sisältävien yksiköiden selvennetyt merkityssisällöt. Näiden pohjalta 
tutkijat koostivat avainsanoja/teema-alueita, jotka jäsensivät juuri sitä 
yksilökohtaista merkitysverkostoa. Näiden pohjalta tutkijat koostivat 
ehdotelman koko aineistoa jäsentäviksi sisältöalueiksi, jotka käsiteltiin 
yhdessä. Näitä myös peilattiin kohdassa 1 muodostettuihin keskeisiin 
sisältöalueisiin. Tämän yhteiskäsittelyn pohjalta muodostettiin koko ai-
neistoa jäsentävät sisältöalueet, jota tutkijat kutsuivat työnimellä ”sisältö-
aluekartta”. Karttametafora kuvaa hyvin sisältöalueiden toimimista 
 analyysia ohjaavana karttana.





Analyysin eteneminen kohti yleisen merkitysverkoston muodos-
tumista jatkui jäsentelemällä koko haastatteluaineisto kohdassa 5 

muodostettujen sisältöalueiden mukaan. Tutkijat jäsentelivät haastatte-
luaineiston merkityksen sisältävät yksiköt ja niiden selvennetyt merki-
tyssisällöt sisältöalueiden otsikoiden alle. Jokaiselle 14:sta haastattelusta 
oli annettu oma värikoodi, jolloin haastattelut lähteinä säilyivät, eivätkä 
sekoittuneet toisiinsa jäsentelyssä. 

Tämän jälkeen aineisto jaettiin tutkijatiimille sovitun työnjaon 
mukaisesti analysoitavaksi eteenpäin. Analyysin tuloksena syntyi 

sisältöalueiden jakaminen niitä jäsentäviin spesifeihin sisältöalueisiin 
(ks. esim. Perttula 1995b). Tässä analyysivaiheessa hyödynnettiin ahke-
rasti tutkijoiden yhteistyötä ja toisten analyysitekstien lukemista ja kom-
mentointia. 

Lopulliset tutkimustulokset, yleinen merkitysverkosto ja sitä esit-
tävät kuviot rakentuivat vastaavan tutkijan prosessina, joka hyö-

erityisesti se, että eri näkökulmista sanoitetut merkitykset lopulta viitta-
sivat samoihin asioihin ja ilmiöihin, joten nämä yhdistyivät yleisessä 
merkitysverkossa (joka on tiivistetty kuvioon 5 ja siitä edelleen kehitet-
tyyn kuvioon 7). Perttulan analyysimenetelmällä muodostettu yleinen 
merkitysverkosto sisältää tämän tutkimuksen tuloksen eli sen laajem-
man ymmärryksen luovuuden ja kulttuurisen vanhustyön merkityksistä, 
joka on muodostunut yksittäisten työntekijöiden kokemusten pohjalta 
(ks. Perttula 1995a; 1995b; 2000). Tämä kokonaisuus kuvaa niitä merki-
tyksiä, joita luovuuteen ja taidetoimintaan vanhustyössä liittyy, mikä li-
sää ymmärrystämme luovuudesta ja kulttuurisen vanhustyön näkökul-
masta vanhustyössä (tutkittava ilmiö). Nämä tutkimustulokset on 
kuvattu tämän raportin luvussa 4.

Edellä esitetty haastattelujen analysointiprosessi on kuvattu tiivistetysti 
 kuviossa 3.



Tässä luvussa kuvataan tämän tutkimuksen tuloksia eli työntekijöiden kokemus-
ten analysoinnin kautta muotoutunutta kokonaiskuvaa luovuuden ja  kulttuurisen 
vanhustyön merkityksistä sekä luovaan arkeen vaikuttavista tekijöistä. Fenome-
nologisen tutkimusotteen soveltaminen on tarkemmin kuvattu  luvussa 3. Tut-
kimuksen tulokset tiivistyvät alla esitettyyn kuvioon (kuvio 5), jossa on esitetty 
luovan arjen muotoutuminen, sekä myöhemmin raportissa esitettävään kehämäi-
seen muotoon laajennettuun kuvioon 7 (ks. luku 5.1.), joka lisää luovaan arkeen 
vaikuttavien tekijöiden ymmärrystä. Kuviot kuvaavat haastatteluaineiston analyy-
sin tuloksena syntyneitä tutkimustuloksia, yleistä merkitysverkostoa. Nämä tu-
lokset ovat se ”maisema”, johon kaikki haastateltavien yksittäiset kokemukset ja 
niiden sisältämät merkitykset ovat sijoitettavissa ja joka näin ollen piirtää luovuu-
den ja kulttuurisen vanhustyön merkityksistä yleistettävää kuvaa, jonka sisältämää 
tietoa voidaan soveltaa laajemmin (ks. Perttula 1995a; 1995b; 2000).



Kuvioihin 5 ja 7 tiivistetyt fenomenologisella tutkimusotteella saadut 
tulokset on esitetty sanallisessa muodossa tässä luvussa 4. Seuraavas-
sa kuvioissa esitetyt tulokset kuvataan vielä tiivistetyssä muodossa:

Tulosten valossa vanhustyön keskeisenä, arkea, ratkaisuja ja valintoja 
ohjaavana tekijänä näyttäytyy pyrkimys asiakaslähtöisyyden ymmär-

ryksen jatkuvaan syventämiseen sekä jokaisen iäkkään ihmisen merkityksel-
lisen, hyvän arjen rakentamiseen yhteistyössä henkilökunnan ja asukkaiden 
kanssa (ks. raportin luku 4.1.).

Asiakaslähtöisesti ja yhteistyössä muotoutuvaan, merkityksellisen arjen 
rakentumiseen tärkeänä ammatillisena työvälineenä nähdään luovuus. 

Se ymmärretään toisin näkemisen ja pienien arjen valintojen kautta määritty-
vänä läsnäolona ja yhteisöllisenä toimintana tai jaettuina kokemuksina (ks. ra-
portin luku 4.2.). 

Näin määrittyvänä luovuus vaikuttaa ensisijaisesti työntekijöiden (kaikil-
la hierarkian ja moniammatillisuuden tasoilla) arvojen ja asenteiden 

kautta iäkkään ihmisen arkeen ja toimijuuden mahdollisuuksiin. Se, millaisena 
”huippuammattilaisen” toiminta ja työote nähdään, vaikuttaa näin ollen siihen, 
millaista osaamista arvostaa itsessään tai työyhteisössään. Myös organisaation 
kehittämisessä, työjärjestelyissä ja rakenteissa näkyvät nämä ammattikuvaan/
ammatillisen työotteeseen kohdistuvat erilaiset : aineistosta nousee 
keskeisenä esiin se, miten ammattitaidon tärkeänä osana nähty luovuus on 
edellytys asiakaslähtöisyyden toteutumiselle arjessa. Myös yhteisöllinen toimin-
tatapa näyttäytyy merkityksellisenä asiakkaan arjen mahdollistajana: yhteisön 
muodostavat sekä asukkaat että työntekijät, joilla on monenlaisia osaamispro-

Nämä edellä mainitut tekijät yhdessä osaamista ja ammatillista toimi-
juutta tukevan työssäoppimisen, jatkuvan ammatillisen kehittämisen ja 

johtamisotteen kanssa (ks. raportin luvut 4.5 ja 4.6 sekä kuvio 7) tekevät mah-
dolliseksi iäkkään ihmisen toimijuuden ja osallisuuden tukemisen vanhustyön 
keskeisenä elementtinä. 

Iäkkään ihmisen henkilökohtaisesti merkitykselliseen arkeen ja 
toimijuuden tukemiseen pyrkivällä työotteella, organisaatiora-

kenteilla ja toimintakulttuurilla on merkittävä koko yhteisön hyvinvoin-
tia ja hyvää elämää mahdollistava vaikutus. Siinä arjen läsnäoloa, koh-
taamisia, itsensä ilmaisemista ja luovuutta herkistävät työmenetelmät, 
asenteet, ammatillinen osaaminen ja arvot lisäävät näiden elementtien 
läsnäoloa koko yhteisön arjessa ja elämässä.



Tämä tulosluku jakautuu kuuteen alalukuun. Luvut 4.1 ja 4.2. ku-
vaavat aineiston sisältämiä käsityksiä ja asenteita, jotka mahdol-
listavat luovuuden ja kulttuurin läsnäoloa vanhustyön arjessa. Luvussa 
4.3. tuodaan esiin tulokset, jotka korostavat vanhustyön näkemistä 
vuorovaikutus- ja ihmissuhdetyönä sekä tuovat esiin luovuuden 
merkitystä näissä ammattitaidon osa-alueissa. Luvussa 4.4 käsitellään 
tuloksia liittyen aineiston sisältämiin kokemuksiin vuorovaikutuksel-
lisesta toiminnasta, taidetyöskentelystä ja arjen pienistä luovista 
hetkistä sekä tuodaan esiin näiden vaatimaa ammattitaitoa aineiston 
sisältämien kokemusten valossa. Luvuissa 4.5 ja 4.6. näkökulmana on 
työssäoppiminen, jatkuva ammatillinen kehittyminen sekä am-
matillisen toimijuuden vahvistuminen.

Kuviota 5 luetaan vasemmalta oikealle. Siinä alkusysäyksenä ja vanhus-
työn arjen, toiminnan ja kehittämisen suuntaajana toimivat asukkaan 
merkityksellinen arki, iäkkään ihmisen tarpeiden syvällinen ymmärtä-
minen ja hyvän elämän mahdollistaminen.

Tämän tutkimuksen tulosten valossa keskeisenä vanhustyön suun-
taajana toimii pyrkimys asiakaslähtöisyyden syvälliseen ymmär-
tämiseen. Tällä on keskeinen vaikutus niin yksittäisen työntekijän 
ammatti-identiteetin, työotteen ja työn arjen valintojen suhteen kuin 
laajemmin koko organisaation kehittämistä, johtamista ja toimintakult-
tuuria ohjaavana elementtinä. Pyrkimys ja asenne asukkaiden asemaan 
asettumisesta ovat keskeisiä tekijöitä aineistossa. Merkityksellistä on 
nimenomaan pyrkimys eläytyvään ymmärtämiseen, joka muuntuu toi-
minnaksi ja strategisiksi valinnoiksi, ei mekaaninen ulkoapäin määritel-
ty asiakaslähtöisyyden käsite. Tämä pyrkimys pitää yllä jatkuvaa, kehit-
tävää ja herkkävaistoista työotetta vanhustyössä, mikä johtaa asukkaan 
kohtaamisen ja ymmärtämisen kautta niihin valintoihin, jotka hänen 
tarpeisiinsa voivat vastata ja näin ollen muovata omaa elämää ja arkea 
henkilökohtaisesti merkitykselliseksi.

Pyrkimys asiakaslähtöisyyteen lähtee sen asettamisesta toiminnan 
suunnittelua ja toteuttamista dynaamisesti ohjaavaan asemaan. Se toi-
mii vanhustyön alkusysäyksenä, syynä ja suuntaajana. Tämä näkökulma 
tuo haastateltavien kokemusten valossa mukanaan asukkaan tarpeet, 
toiveet ja elämänhistorian palvelun/hoidon keskiöön. 



Asiakaslähtöisyys näkyy haastateltavien kokemuksissa konkreetti-
sesti 1) hoitosuunnitelmakäytänteissä, 2) asenteissa ja 3) arjen va-
lintoina. Nämä tulokset kuvataan seuraavissa kolmessa alaluvussa 
tarkemmin.

Tutkimusaineistosta nousee keskeisenä ihmisen kokonaisvaltaisen näkemi-
nen ja yksilöllisyyden huomioiminen. Työntekijöiden kokemuksissa koros-
tuu eletyn elämän merkityksellisyyden näkeminen ja asukkaiden elämän-
historian tuntemisen tarve. Moni haastateltava painottaa, että asukkaan 
elämäntarinan tuntemisen pitäisi olla nykyistä enemmän hoivan keskiös-
sä ja siihen liittyvien valintojen ja käytänteiden pohjana sekä suuntaajana. 
Moni pyrkii työssään tukemaan asukkaiden elämään kuuluneita osa-alueita: 

Asukkaiden elämänhistoriaa, tarpeita, toiveita, mieltymyksiä ja harras-
tuksia kirjataan hoito-ja palvelusuunnitelmaan: 

. Varsinaista kulttuurisuunnitelmaa eivät tässä tutkimuksessa haasta-
tellut työntekijät ole käyttäneet, mutta kulttuuriin liittyvien mieltymysten 
kirjaamista ja elämänhistorian tuntemista myös kulttuurin ja taiteen nä-
kökulmasta pidetään hyvin keskeisenä: 

 Moni haastateltava pitää tärkeänä vanhuksen elämänhis-
toriaan liittyvän tiedon hankkimista lähiomaisilta ja toivoisi sitä hyödyn-
nettävän nykyistä enemmän. Tämä olisi tärkeää erityisesti muistisairaiden 
kohdalla. Pitkäaikaishoitoon tullaan nykyään huonokuntoisena, ja elämän-



historian selvittäminen siinä vaiheessa on haastavaa. Myös valmiiksi tehty 
hoitotahto auttaa keskittymään asukkaan toiveisiin ja tunnistamaan niitä 
eri tilanteissa.

Lisääntynyt käsitys asukkaan elämänhistoriaan liittyvistä tapahtumis-
ta ja tekijöistä auttaa ymmärtämään häntä arjessa. Haastateltava H12 
on todennut taustojen vaikuttavan päivittäiseen vuorovaikutukseen:   

Myös esi-
merkiksi kotiseutuun liittyvä informaatio voi auttaa aktiivisessa, jaetussa 
muistelussa. 

Omahoitajan rooli on aineiston mukaan asiakassuhteessa merkittävä, 
ja tästä riippuu pitkälti se, kuinka paljon historiaan on perehdytty ja miten 
sitä hyödynnetään. Omahoitajien tehtävä on huomioida yksilöllisiä toiveita 
ja jakaa tietoa toisten kanssa: 

 Tämä tulee aineistossa esiin sekä positiivisena että jossa-
kin mielessä myös toiminnan tavoitteellisuutta häiritsevänä tekijänä. Ai-
neiston kokemuksissa kuvataan erilaisia käytänteitä, ja välillä tiedonkulku 
saattaa olla huteraa: 

Aineisto sisältää pohdintoja asukkaiden toiveiden kirjaamiseen liitty-
vistä prosesseista sekä keinoista, joilla voitaisi huomioida ihmisen elämää 
myös joustavasti tilanteiden muuttuessa. Haastateltava H4 pitää tärkeänä, 
että ihmiselle annetaan myös mahdollisuus muuttaa toiveitaan: 

 Asukkaan tarpeiden 
tai toiveiden ymmärtäminen ja mieltymysten tulkinta koettiin aineistossa 
myös haastavaksi, sillä toiveiden sanoittaminen ei monellekaan vanhuksel-
le ole enää mahdollista.

Asukkaan tietojen kirjaaminen ei aina, tavoitteistakaan huolimatta, pys-
ty tavoittamaan ihmisen kokonaisuutta tai historian ulottuvuuksia. Työn-
tekijät ovat yllättyneet saadessaan ihmisen luonteeseen tai käyttäytymiseen 
liittyvää kokemuksellista tietoa, joka on ollut ristiriidassa muuta kautta 
saadun informaation kanssa. 



 Joskus taipumukset tai mieltymyk-
set tulevat ilmi vasta toiminnan kautta: 

 
Aineistossa kuvataan tilanteita, joissa asukkaan elämästä yllättäen 

esille tulleella informaatiolla voi olla arkeen tai olemiseen jopa mullis-
tava vaikutus: 

Seuraavassa esimerkissä musiikkiesityksen kommentoinnin kautta tuli 
ilmi, että henkilö oli tehnyt musiikkia työkseen. Haastateltava H1 pohtii 
esimerkin kautta sen merkitystä, mitä asukkaiden kanssa työskentelevät 
henkilöt tietävät elämänhistoriasta ja miten sitä voisi hyödyntää arkisissa 
tilanteissa sekä henkilön itsensä että muiden asukkaiden iloksi: 

Asiakaslähtöiseen näkökulmaan haastateltavat liittävät kohtaamisen ja 
ajatuksen, jossa keskeisenä on elämän loppuvaiheen eläminen arvostet-
tuna ihmisenä. Tähän aineiston kokemuksissa liitetään myös ammatil-
lisena välineenä dialogisuus ja vuorovaikutustilanteeseen luottaminen. 
Aineiston kokemusten valossa ihmiselle ei välttämättä ole tärkeintä, saa-
ko hän esimerkiksi kaikki mahdolliset tuet/tukimuodot, jotka hänelle 
kuuluisi. Tärkeintä – ja asukkaasta käsin määrittyvää palvelua – on myös 
sen oikea-aikaisuus: saako ihminen avun juuri elämäntilanteensa kan-
nalta keskeisimpään pulmaan tai haasteeseen? Asiantuntijuus olisi tästä 
näkökulmasta ”räätälinä” toimimista ja juuri tälle ihmiselle sopivan pal-
veluyhdistelmän rakentamista ja ammattilaisena ”itsensä tarpeettomaksi 



 tekemistä”.  Syvällisen kuuntelun avulla voidaan säästää aikaa ja auttaa ih-
minen nopeammin tavoitteeseensa sekä lisäksi tarjota kuulluksi tulemisen 
kokemus, jolla on arvokas merkitys.

Haastatteluaineistosta näkyy asukkaan arvostuksen merkitys, joka liit-
tyy siihen, että asukas ei ole hoitamisen tai toiminnan kohde: 

 Haastateltava H7 sanoittaa asiakaslähtöi-
syyttä huomioimisena kokonaisvaltaisesti ja omalle persoonalle tyypillisel-
lä tavalla. Tämä voi näkyä toiminnassa esimerkiksi jonkun asukkaan koh-
dalla erityishuomion kiinnittämistä vaikkapa naiseuden huomioimiseen:   

Aineistossa asiakaslähtöisyyden näkökulmaa pohditaan myös suh-
teessa vanhuuteen, sairauteen ja kuolemaan: 

Työntekijöiden kokemuksista heijastuu asukkaiden tarve uuden op-
pimiseen myös vanhuudessa. Arjen sujuvuus on tärkeää, mutta siinä 
on suotavaa kokeilla uusia, yllättäviäkin asioita. Pyrkimys asiakaslähtöi-
seen ymmärtämiseen näkyy esimerkiksi haastateltava H2:n ajatuksissa 
elinikäisestä oppimisesta myös muistisairaan elämän merkityksellisenä 
osana. Haastateltava on yllättynyt muistisairaiden kokemuksista uuden 
äärellä: 



Aineistosta nousee merkittävänä asiakaslähtöisyys yksilöllisten tarpeiden 
mukaan muovautuvina arjen toimintoina. Keskeisinä nähdään ruokailuun 
ja nukkumiseen liittyvät arjen rytmit. Tässä haastateltavat kuvaavat myös 
kehittämisen tarvetta: jotkut haastateltavista kokevat kellonaikoihin ja pe-
rinteiseen arjen rytmiin liittyvät tavat liian sitovina ja yksilöllisyyttä estävi-
nä. Herkemmällä yksilöllisten mieltymysten huomioimisella voisi olla suuri 
vaikutus ihmisten tyytyväisyyteen. Haastattelujen valossa helpotusta voisi-
vat tuoda jo pienet ratkaisut. Aineistossa pohditaan esimerkiksi aamu- ja 
iltarutiineista irtautumista: 

Myös muissa toiminnoissa ihmisten tarpeiden huomioiminen ei 
useinkaan tuo lisää työtä, kuten haastateltava H4 kuvaa: 

 Hänen 
mukaansa asukkaan tarpeille herkistyminen ennemminkin auttaa koh-
distamaan voimavarat/toimet asukkaan näkökulmasta mielekkäämmällä 
tavalla: 

Pienet kohtaamisen ja läsnäolon hetket nousevat monien työntekijöi-
den puheissa merkittäviksi asiakaslähtöisen arjen elementeiksi. Kahden 
kesken oleminen, vaikkakin vain lyhyen aikaa, jättää ihmiselle hyvän mie-
len ja antaa tunteen aidosta kohtaamisesta: 



Tämän tutkimuksen tulosten mukaan vanhustyön suuntaajana toimii 
pyrkimys asiakaslähtöisyyden syvälliseen ymmärtämiseen. Tämä lähtö-
kohta vanhustyössä johtaa siihen, että asiakaslähtöisyys nousee arvo-
jen, asenteiden ja valintojen keskiöön. Tulosten mukaan tämän kaltai-
nen asiakaslähtöisyys näyttäytyy luovina näkökulmina tai asenteena, 
joilla asiakaslähtöisyys voi toteutua käytännössä.

Mielenkiintoisena tutkimustuloksena nousee esiin se, kuinka useimpien 
haastateltavien kokemuksissa luovuus ei liity vain kulttuurisiin mene-
telmiin tai taiteen käyttöön, vaan se ymmärretään laajemmin arkeen 
ja elämään suhtautumisena aina uusista näkökulmista. Haastatel-
tavat liittävät uusien näkökulmien etsimiseen pyrkivän ja vuoro-
vaikutuksessa toteutuvan luovuuden tärkeäksi asiakaslähtöisyyden 
mahdollistajaksi työssään. Tällainen luovuus vanhustyössä voi näkyä 
pieninä tekoina ja spontaaneina hetkinä, jolloin koetaan arki yhdessä 
hyväksi. Luovuus on enemmänkin asenne, joka mahdollistaa kyvyn 
tarttua tilanteisiin ja löytää kulloinkin toimiva asia tai keino, mikä te-
kee asukkaan olon helpommaksi tai turvallisemmaksi, piristää tai auttaa 
kohtaamaan: 

 Asiakaslähtöistä luovaa asennetta kuvataan ai-
neistossa eniten arjen merkityksellisen, yksilöllisen muovaamisen, vuo-
rovaikutuksen ja kohtaamisen näkökulmista, mutta aineistossa tulevat 
esiin myös organisaatiossa valittujen kehittämiskohteiden ja strategisen 
johtamisen näkökulmat.

Haastatteluaineistosta nousee esiin se, kuinka luovuus vanhustyös-
sä nähdään ensisijaisesti pieninä, kiinteästi arjessa kiinni olevina 
”toisin tekemisen” ja näkemisen mahdollisuuksina, uudenlaisina 
näkökulmina tai joustavuutena. Se näyttäytyy kykynä kyseenalaistaa 
totuttuja käytänteitä ja nostaa iäkkään ihmisen näkökulma arjen työn 
keskeiseksi lähtökohdaksi. Tämä nähdään haastatteluissa edellytyksenä 



asiakas lähtöisyyden toteutumiselle tai sitä tukevien käytänteiden muo-
toutumiselle: 

Tällaiseen asenteeseen liittyy usein tarve rohkeasti ottaa uudenlaiset 
ajatukset ja ideat käyttöön ja hyödyntää uudenlaisia näkökulmia. Haastatel-
tava H14 kuvaa kokemustaan luovuudesta jonkinlaisena toisintekemisenä, 
oman persoonan käyttämisenä ja joustavuutena suhteessa asioihin, toimin-
taan ja näkökulmiin: 

Aineistossa luovuus nousee esiin arkisena asiana. 

 Luovuus voi olla tapa teh-
dä työtä ja asettaa asiat tärkeysjärjestykseen, kohdata kokonaisvaltaisesti:   

Luovuuden määrittelyn pohtiminen ja sille annetut omakohtaiset mer-
kitykset vanhustyössä sekä ammatillisuudessa muodostavat suuren osan 
tämän tutkimuksen haastatteluaineistoa. Aineistossa luovuuteen liitetään 
myös uskallus, luovuuden määrittelemiseen ja sen erilaisiin tulkin-
toihin ja muotoihin. Tätä voi rinnastaa toimijuuden ”voida”-modaliteet-
tiin (Jyrkämä 2008). Haastatteluaineistossa pohditaan luovuuden monia 
muotoja ja etsitään sen määrittelyn sallivuutta:

 Vanhus-
työn arjessa luovuus voi näyttäytyä esimerkiksi huomion viemisenä muual-
le kysymyksen tai laulun avulla.  

 
Haastateltavien kokemusten valossa arjen luovuus on sallittua, mutta 

ei valtavirtaa toimintakulttuuria ohjaavana työskentelyotteena: 
 Se, 

että luovuus arjen työn ohjaajana, esimerkiksi pysähtyminen tai muiste-
lu, on sallittua, tulee hetkellisesti näkyväksi yksittäisten kohtaamisten, esi-
miesten rohkaisun tai oman toiminnan kautta. Esimieheltä ja työyhteisöltä 
saatu tuki ja kannustus koetaan hyvin merkittäväksi luovaa asennetta lisää-
väksi tekijäksi. 



Työntekijät pitävät yhdessä tekemistä ja luovia hetkiä iäkkäiden ihmisten 
arkeen kuuluvana tärkeänä osana: 

Luovat ratkaisut ja toiminnalliset tilanteet tuottavat arkeen elämäniloa, jota 
pelkät rutiinit eivät tuota. Haastateltavien kokemusten valossa asukkaalle 
erityisen merkityksellistä ovat ”arjen luovat kohtaamiset”, pienet taide-
teot tai luovuuden ja kulttuurin elementit. Asukkaan tarpeiden ja elämän 
mieltymysten huomioimiseen tarvitaan luovuutta, mutta ei välttämättä eri-
tyisosaamista. Pienet päivittäiset menetelmät toimivat arjessa monesti pa-
remmin kuin suurta organisointia vaativat tapahtumat: 

  Arjes-
sa ”pienestä tulee suurta”. Aineiston kokemusten mukaan arjen keskellä 
pienet ”virikeaiheet” voivat joskus olla merkityksellisempiä kuin varsinai-
nen asukkaan siirtäminen viriketoimintatuokioon. 

Luovalla arjen yhteisellä rakentamisella voidaan tarttua hetkiin haas-
tateltavien mukaan esimerkiksi ruuanlaittoon tai puutarhanhoitamiseen 
liittyvillä tekemisillä. 

Haastatteluissa arkeen kiinnittyvän luovuuden määrittely koetaan 
myös vaikeaksi, ja moni haastateltava lähestyy luovuutta sen vastakohdan 
– kaava maisuuden ja ennakolta asetetun – kautta. Sen kuvaaminen, mikä 
ei ole luovaa, on monelle haastateltavalle helpompaa. Haastateltava H12 
kuvaa luovuutta arjen olemisessa pysähtymisinä, lyhyinä keskusteluina ja 
hyvää mieltä tuovina hetkinä päivän mittaan:



Haastateltavien kuvaillessa luovuutta tai sen merkitystä itselleen työssään 
nousee keskeisenä tekijänä esiin oman persoonan ja omien vahvuuksien 
käyttö arjen vanhustyössä. Nämä kokemukset koetaan erittäin tärkeinä 
työssäjaksamisen ja työmotivaation kannalta.

Moni työntekijä peilaa työnsä merkityksellisyyttä ikään kuin asuk-
kaan silmien kautta. Työn koettu merkitys iäkkään ihmisen elämän kan-
nalta tuo kokemuksen työn vaikuttavuudesta. Tässä luovilla kokemuk-
silla, kohtaamisilla ja pienilläkin erityistä merkitystä kantavilla arjen ja 
elämän hetkillä on aineiston valossa keskeinen merkitys: 

 Työntekijöiden kokemukset kertovat iäkkään ihmisen 
kokemuksen ja elämäntilanteen ammatillisesta ymmärtämisestä, myö-
täelämisestä ja kanssakulkemisesta. Luovuus ja luova työote ovat myös 
oleellisia tekijöitä työntekijöiden työssäjaksamisen kannalta: 

Luovaan työotteeseen voi liittyä myös tarve rikkoa rajoja tai haas-
taa totuttuja käytänteitä. Haastateltavat kuvaavat tässä tarvittavan 



 kynnysten ylittämistä, rohkeutta ajatella ja luottamusta itseen. Pyrkimys 
luovasti asiakaslähtöiseen toimintatapaan näyttäytyy aineiston valossa 
joskus myös uhkana ja asiantuntijuutta haastavana. Tästä aineistossa 
on esimerkkinä kokemus sellaisten tehtävien tekemisestä, jotka liitty-
vät palvelutalossa olevien eläinten hoitamiseen: uudenlaiset käytänteet 
tai toiminnot tuovat mukanaan myös uudenlaisia tehtäviä totuttuihin 
työnkuviin. Luovuuden käyttö työssä voi haastaa omaa ammattikuvaa. 
Tätä kuvaa haastateltava H13 seuraavasti: 

Myös työntekijöiden erilaisten vahvuuksien sekä yhteisöllisen toi-
mintakulttuurin hyödyntäminen tuodaan luovana voimavarana esiin. 

Tässä luvussa tuodaan esiin aineistosta nousseet tulokset, jotka korosta-
vat vanhustyön näkemistä vuorovaikutus- ja ihmissuhdetyönä sekä tuovat 
esiin luovuuden merkitystä näissä ammattitaidon osa-alueissa.

Aineiston sisältämissä kokemuksissa kohtaamiseen ja läsnäoloon 
tiivistyy paljon merkityksellistä. Nämä elementit liittyvät työn vaikut-
tavuuteen, syvälliseen ammattitaitoon ja luovaan näkökulmaan arjesta. 



Moni haastateltava kuvaa luovuutta kahdenkeskisenä olemisena, pysäh-
tymisinä, pieninä keskusteluina ja hyvää mieltä tuovina hetkinä päivän 
mittaan: 

 Vaikka moni haastateltava tuo esiin kiireen, haastateltavat 
myös korostavat, kuinka lyhyetkin hetket ovat merkityksellisiä, kun niihin 
liittyy aito kuunteleminen ja läsnä oleminen. Haastateltava H5:n kokemuk-
sen perusteella asukas saattaa olla pitkään hyväntuulinen tällaisen kohtaa-
misen jälkeen: 

Haastateltavat korostavat tilanteeseen ja asukkaaseen keskittymisen 
sekä yksilöllisten lähestymistapojen etsimistä arjessa merkitystä. Nämä 
konkretisoivat välittämisen tunnetta. Haastateltava H11 ilmaisee tämän sa-
noin: 

Haastateltava H4 kokee voivansa tuoda merkityksellisiä kohtaamishet-
kiä kahdenkeskisissä keskusteluissa asukkaiden arkeen ja niiden kautta kä-
sitellä esimerkiksi keskeistä luopumisen teemaa sekä edistää elämän mer-
kityksellisyyden kokemuksia: 

Haastateltavat kuvaavat yksilöllistä kohtaamista sekä läsnäoloa amma-
tillisuuden että luontaisten taipumusten, lahjakkuuden ja tunneälyn kautta: 

Haastateltavat sanoittavat ammattitaitoonsa olennaisesti kuuluvaa hil-
jaisen tiedon olemusta vuorovaikutuksessa toteutuvaksi herkkävais-
toisuudeksi. Tämän ammatillisuuden osan olemassaolo näkyy toiminnas-
sa asukkaiden tarpeiden ja yksilöllisyyden huomioimisena vivahteikkaasti 
ja luovasti arjen toimissa:



Yhteys muistisairaaseen voi rakentua ammattitaitoisesti intuition ja 
herkkävaistoisuuden kautta, jossa pääpaino on aistimisella ja vuorovai-
kutuksen sanattomassa informaatiossa, ihmisten reaktioiden lukemisella: 

Tämä herkkyys sanattomille viesteille, eleille ja vuorovaikutuk-
sen sisältämälle informaatiolle näkyy ammattitaidossa kiinnostuksena 
havainnoida ja tulkita ihmisten ilmeitä ja eleitä yksilöllisen ja asiakasläh-
töisen toimintatavan löytämiseksi: 

 Yksilölliseen koh-
taamiseen vaaditaan usein luovia ratkaisuja haastavissa tilanteissa. Haas-
tateltava 11 kuvaa luovien ratkaisujen löytämistä käytännön tilanteisiin 
muistisairaiden kanssa työskennellessä eräänlaisiksi ”online-luovuudeksi”. 
Arjessa tulee jatkuvasti esiin sosiaalisia tilanteita, jotka pitää ratkaista heti, 
ja silloin luovuudella on paikkansa. Nämä liittyvät usein tavallisiin päivän 
kulussa tapahtuviin toimintoihin kuten pukeutumiseen tai syömiseen:  

Seuraavat esimerkit kuvaavat kohtaamisen ja läsnäolon ammatti-
taidon osa-aluetta vanhustyön ammattitaidossa:



Haastateltavat ovat kokeneet arjessaan monenlaisia esimerkkejä siitä, 
miten arjen tilanne on saanut spontaanisti luovan muodon:

Herkkävaistoisuus on tärkeä instrumentti herkkien sävyjen ja viesti-
en tulkitsijana, joka voi avata vuorovaikutukseen merkityksellisiä ulottu-
vuuksia: 

 Herkkävaistoisuuden kautta avattu ulottuvuus voi 
myös auttaa näkemään vanhus ja hänen eletty elämänsä uudessa valossa:  

”Ammatillinen herkkyys” voi olla myös käytössä esimerkiksi toimeen-
tulotukihakemusta täytettäessä: tilanteen tarkka havainnointi paljastaakin 
oikean avun tarpeen suunnan. Kohtaamisen ”tässä ja nyt” -kokemus, erityi-
nen luottamuksen ja jakamisen hetki vuorovaikutuksessa voi tulla esiin arjen 
toiminnoissa. 

Haastateltavat kuvaavat erilaisia arjessa tapahtuvia hetkiä, jolloin on teh-
tävä rutiineista poikkeavia päätöksiä. Luovat, hetkessä löytyvät ratkaisut ovat 
joskus ainoa vaihtoehto sekavassa mielentilassa olevan ihmisen ahdistuksen 
lievittämiseen ja rauhoittamiseen: 



Haastateltavat sanoittavat haastaviin tilanteisiin liittyvää, luovien ratkai-
sujen löytämiseen tähtäävää työotetta tilanteeseen keskittymisenä ja ”ihmi-
senä olemisena”. Suurista taikatempuista ei ole kyse vaan aito kiinnostus ja 
toisen voinnin huomioiminen riittää.

Aktiivinen kohtaamisen kokemus voi aineiston valossa kiteytyä 
kosketuksen kautta. Useat haastateltavat kuvaavat kokemuksia koske-
tuksen rauhoittavasta vaikutuksesta, kuten tässä esimerkkinä haastateltava 
H5: 

Tunteet nähdään tärkeänä osana ammatillisuutta ja ammatillista vuorovai-
kutusta vanhustyössä. Aineistossa nousevat esiin läsnäolo ja tunnevuoro-
vaikutus haastateltavien kokemina merkityksellisinä elementteinä amma-
tillisessa työotteessa. Vanhustyö tämän tutkimuksen aineiston valossa 
koetaan vahvasti ihmissuhde- ja vuorovaikutustyönä, jossa keskeistä 
on nähdä ihmisen koko elämänkaari ja kohdata iäkäs ihminen kunnioit-
taen omasta todellisuudestaan ja menneisyydestään käsin. Haastateltavat 
myös tuovat esiin kokemuksia siitä, miten tämä näkökulma ei  välttämättä 



ole kaikkien henkilökuntaan kuuluvien tai yleisemmin vanhustyön yk-
siköissä välttämättä vielä jaettu näkökulma. Tässä sairauden hoitamisen 
kautta määrittyvän työotteen sijaan keskiöön tulevat läsnäolo ja kohtaa-
minen. Tällaisessa ammatillisessa näkökulmassa nousevat ammattitaidon 
keskiöön ihmissuhteisiin liittyvät taidot: 

 Tällä on haastattelujen valossa merkittävä vaikutus työsken-
telyilmapiiriin, -otteeseen ja toimintakulttuuriin. 

Haastateltavat arvostavat työssään sitä, että kohtaamisen, tunnevuoro-
vaikutuksen ja läsnäolon merkityksellisyys jaetaan joko lähityöympäristös-
sä tai laajemmin yksikön arvoissa: 

 Haastateltavat pohtivat tunteita ja ammatilli-

merkittävänä ammatillisuuden osatekijänä mahdollistaen ihmissuhdetyön 
laatua: 

Haastateltava H13 korostaa tunteiden näyttämisen ja herkkyyden 
merkityksellisyyttä ammatillisessa toiminnassa osana syvällistä ammatti-
taitoa: 

Omien tunteiden hyväksyminen auttaa hyväksymään elämään ja arkeen 
kuuluvat monenlaiset tunteet myös asukkaissa: 

Työntekijöiden ammatillisuudessa iäkkään ihmisen elämäntilantee-
seen eläytymisellä on keskeinen tehtävä asukkaan tarpeiden huomioi-
misessa ja tarkoituksenmukaisten ammatillisten lähestymistapojen löytä-
misessä. Ahdistuksen ymmärtäminen ja toisen asemaan asettuminen voi 
olla jopa edellytys työssä: myös ahdistuksen tunteet kuuluvat luonnollisena 
osana elämään, ja nämäkin tulee hyväksyä osana arkea sekä myös työtä. 
Voimakkaiden tunteiden kohtaaminen nostaa usein tunteita myös työn-
tekijässä: 



 Haastateltavat H6 ja H11 poh-
tivat muistisairaan kokemusta elämästä:

Kokemukset ”toisenlaisesta muistamisesta” auttavat rakentamaan 
asiakas ymmärrystä. 

Asukkaiden ahdistuksen lievittämisessä ovat apuna tunteminen, avoi-
muus, keskinäinen luottamus ja kyky kohdata. Aineistossa kuvataan ko-
kemuksia, joissa aktiivinen läsnäolo on helpottanut ahdistunutta ihmistä: 

 On kuitenkin kohdattava aidosti ja etsittävä herkkävaistoisesti yk-
silöllisesti toimivat lähestymistavat: 

 Aineisto 
sisältää myös kokemuksia siitä, miten rauhallinen tunnelma on hyödyttänyt 
ahdistunutta asukasta. Muistin heikentyessä tunne turvallisesta ympäris-
töstä tulee merkittävämmäksi: 



Haastateltavat kokevat asukkaiden tarvitsevan tunteita herättäviä ko-
kemuksia ja lämmintä vuorovaikutusta vanhustyön arjessa. Tämä haastaa 
vanhustyön ammatillisuuden ja työotteen sekä nostaa esille tarpeen pohtia am-
matillisen luovan ja vuorovaikutukseen suuntautuvan kohtaamisen luonnet-
ta. Työntekijöiden haastatteluissa esiintyy merkityksellisiä kokemuksia muun 
muassa luoviin tilanteisiin liittyvistä asukkaiden tunnereaktioista. Asukkaan 
kokema merkityksellinen hetki, kohtaaminen on jaettu tilanne, joka tapahtuu 
vuorovaikutussuhteessa: 

Yhteisten kokemusten ohella myös asukkaiden elämäntarinat ja niihin 
liittyvät kokemukset saattavat koskettaa voimakkaasti työntekijää. Haasta-
teltava H7 kertoi, miten sota-aikaan liittyvät muistot ovat havahduttaneet poh-
timaan vanhusten kokemia raastavia tilanteita: 

Vanhustyön ammattitaidossa tärkeinä koetaan kyky empaattisuu-
teen ja lämpöön vuorovaikutuksessa. Haastatteluissa korostuu ajatus 
vuorovaikutuksen ja välittämisen liittymisestä ammattilaisen työotteeseen 
koulutustaustasta riippumatta. 

Haastatteluissa nousee esiin koskettamisen merkitys: ”

 
Koskettamisesta mainitaan haastatteluissa myös hieronta sekä erilaiseen toi-

mintaan liittyvä fyysinen kosketus: 

 
Haastateltava H3 kuvaa myös kokemusta, jossa lämpimän veden ja kip-

siharson kanssa muotoiltiin oma käsi ja kuinka asukkaat olivat nauttineet 
siitä. Haastateltava liikuttui asioista, joita tämän käsi-projektin kautta tuli 
esiin asukkailta. Hän kuvaa myös oman kokemuksensa kautta työntekijänä 
jaettua hyvää oloa, jonka kosketus ja kohtaaminen käsien hieromisen kaut-
ta voi asukkaalle tuoda. Siinä yhdessä koettu konkretisoituu ilman sanoja. 



Kuoleman kohtaaminen on osa työn arkea: 

 
Kuolemaan liittyvä tunnetyöskentely nousee useissa haastatteluissa esiin 
ammatillisessa pohdinnassa. Työntekijät pohtivat kuolemiseen liittyviä ti-
lanteita ja niihin liittyviä kokemuksiaan. 

Tunnetyöskentelyä vaativa ja ihmisläheinen työ koetaan usein raskaana, mut-
ta samalla myös hyvin arvokkaana – mahdollisuutena kulkea ihmisen vierellä. 
Työntekijä pääsee usein muodostamaan vuosia kestävään suhteen asukkaiden 
kanssa: 

Haastatteluissa nousee esiin myös ammattitaidon oppimiseen ja kehittä-
miseen liittyviä ajatuksia. Haastateltava H13 pohtii näkökulmia tutkintoihin 
johtavien koulutusten sisällöistä ja ehdottaa jo niissä rohkaisua opiskelijoiden 

-
suuden asiakkaana: 



Aineisto sisältää runsaasti kokemuksia erilaisista arjen luovista tilanteista 
ja toiminnoista sekä kulttuurin monimuotoisesta hyödyntämisestä van-
hustyössä, jossa näkökulmana on iäkkään ihmisen henkilökohtaisesti 
merkityksellisen arjen ja toimijuuden tukeminen. Mielenkiintoinen 
kokonaisuus piirtyy myös niistä ammatillisen osaamisen muodoista, joihin 
aineiston sisältämät kokemukset viittaavat tai joita haastateltavat toivovat 
vanhustyöhön lisää. Luovuus käytännön työvälineenä näkyy aineiston 
valossa arjen valinnoissa yksilöllisissä kohtaamisissa, yhteisöllise-
nä toimintana ja jaettuina kokemuksina. Tässä luvussa 4.4 käsitellään 
tuloksia liittyen aineiston sisältämiin kokemuksiin vuorovaikutuksel-
lisen toiminnan, taidetyöskentelyn ja arjen pienien luovien hetkien 
näkökulmasta sekä näiden vaatiman ammattitaidon kokemuksista.

Haastatellut työntekijät hyödyntävät toiminnallisuutta ja kulttuurin eri 
osa-alueita monin tavoin työssään. He pitävät kulttuurisia ulottuvuuksia, 
luovuutta ja taidetta erittäin merkityksellisenä työssään. Syyt tähän voisi 
kiteyttää aineiston valossa niin, että työntekijät kokevat tärkeänä mah-
dollistaa aktiivista ja kokemuksellista elämää ja toimijuutta myös 
vanhuudessa osana elämätarinan merkityksellistymistä: 

 Monesta 
eri näkökulmasta tulee esiin se, miten keskeinen merkitys työntekijöiden 
ajatuksilla ja asenteilla on iäkkään ihmisen toimijuuden tukemisen näkö-
kulmasta. Pohtimalla vanhuutta ja asukkaiden elettyä elämäntarinaa koke-
muksineen tulee aktiivisesti etsineeksi käytännön keinoja ja lähestymista-
poja kokemukselliseen, kulttuuria ja luovuutta sisältävään arkeen: 

. Myös käsitys 
iästä kronologisena ja ihmistä ensisijaisesti määrittävänä tekijänä nousee 
pohdintaan: 

 



Aineiston mukaan ihmisen kokonaisvaltaiseen huomioimiseen kuulu-
vat monenlaiset aistimukset ja kokemuksellisuus, kuten muun  muassa 
ruoka kulttuuriin liittyvät elementit, saunominen, kosketus, ympäristö 
 ulkona ja sisällä, luonto, liikkuminen:

Aineisto sisältää runsaasti esimerkkejä taiteesta ja luovuudesta 
vanhustyön arjessa. Haastateltava H12 kertoo hyödyntävänsä vesiväreillä 
maalaamista, jopa saaneen aiemmin puhumattoman asukkaan puhumaan: 

Arjen toimissa (aineistossa mainitaan esimerkiksi kukkien kastelu, 
 leipominen, pöydän kattaminen) kokemuksellisuutta ja kulttuurisia ele-
menttejä voidaan huomioida toiminnassa, mutta se vaatii joskus näkökul-
man muuttamista: 

Tärkeänä haastateltavat pitävät sitä, että eläytymisen, ”tuntosarvien” 
tai suoran palautteen kautta kerättäisiin tietoa siitä, millaisia esityksiä 
tai tapahtumia asukkaat toivoisivat. Usein toiveet liittyvät talon yhtei-
siin tapahtumiin, toiminnallisiin ryhmiin tai esiintyjiin. Monelle tärkeää on 
päästä ulos luontoon. Haastateltavat pohtivat myös sitä, kysytäänkö asuk-
kailta riittävän usein heidän toiveitaan. 



Tätä haastateltava pitäisi tärkeänä ja tuo myös esiin aikalaiskulttuuriin 
liittyvän tiedon ja eläytymisen merkityksen. 

Haastatteluaineiston kokemukset kuvaavat, kuinka tietoa asukkaiden 
mieltymyksistä pitää hankkia erilaisin keinoin, koska toiveet eivät aina ole 
sanallistettuja.

Pyrkimys kuulla, ymmärtää ja tulkita oikein asukasta tulee haastat-
teluissa voimakkaasti esille: 

Edellä mainittu elämän ja eletyn elämäntarinan merkityksellistyminen ja 
mahdollisuus sen jakamiseen eri tavoin tuovat aineiston valossa mukanaan 
”osana olemisen”, osallisuuden ja toimijuuden kokemuksia. Haastateltujen 
työntekijöiden mukaan tämä näkökulma ei ole välttämättä laajasti vanhus-
työtä ohjaava, vaikka tässä aineistossa se sitä onkin. Tätä selittää osaltaan se, 
että haastatteluun kulttuurisesta vanhustyöstä ja luovuudesta saattavat osal-
listua herkemmin sellaiset työntekijät, jotka pitävät edellä mainittuja asioita 
tärkeänä. 

Ryhmässä tapahtuvalla, merkityksellisiä kokemuksia tuovalla luovalla toi-
minnalla voi olla keskeinen merkitys osallisuuden kokemuksen syntymiselle.



Aineistossa kuvataan myös ristiriitaisia tunteita osallisuuteen pyrkimisen 
käytänteistä. Käytännön tilanteissa osallistavuuteen pyrkiminen voi tuntua 
jopa eräänlaiselta näyttelemiseltä: liian vaikein sanakääntein tai termein yri-
tetään saada keskusteltua asukkaiden kanssa esimerkiksi yksikön toiminnan 
kehittämiseen liittyviin priorisointeihin, sen sijaan, että otettaisi huomioon 
iäkkään ihmisen maailma ja situaatio. Asukkaan elämäntilanteen kunnioitta-
minen voi näkyä myös esimerkiksi siinä, miten järjestettyyn viriketoimintaan 
osallistuminen järjestetään ja palveleeko viriketoimintaan osallistuminen pal-
velun tuottajan vai asukkaan tarpeita. Moni haastateltava kaipaa yksilöllistä 
näkökulmaa viriketoiminnan kohdentamiseen/sisältöihin. 

Aineiston kokemusten valossa kunnioittava suhtautuminen on enem-
mänkin osallistumisen mahdollisuuden tarjoamista ja iäkkään  ihmisen kun-
nioittavaa kohtaamista, osallisuuden mahdollisuutta ilman aktiivista osallis-
tumisen edellyttämistä. Tämä edellyttää yksilöllisiin tarpeisiin vastaamista ja 
mahdollisuuksien tarjoamisen käytänteitä.



Tämän tutkimuksen tuloksissa luovuuden, taiteen ja kulttuurin merkityk-
sellisyydestä kertovat ne moninaiset muodot, joita haastatteluaineisto ku-
vaa. Näistä piirtyy auringon säteiden kaltainen kuvio siitä, millä kaikilla 
tavoin elämän kokemuksellisuuteen ja arjen merkityksellisiin hetkiin van-
hustyön ammattilaisten näkökulmasta pyritään.



Aineiston pohjalta keskeisenä merkityksellisyyden kokemuksena 
näyttäytyvät työntekijöiden kokemuksissa jaetut pienet hetket, koh-
taamiset, havainnot, katseet, kosketukset. Haastatteluissa kuvataan 
kokemuksia siitä, kuinka iäkkään ihmisen elämä on pelkistynyt pieneen 
ja siinä iso merkitys on esimerkiksi yhdessäololla, koskettamisella, laula-
misella tai musiikilla ja tanssimisella, jotka on koettu voimaannuttavina 
elementteinä: 

 Haastateltava    
4 kuvaa luovuutta keskeisenä elämän merkityksellistäjänä: 

Haastateltavien kokemusten valossa asukkaalle erityisen merkityksellis-
tä ovat arjen luovat kohtaamiset, pienet taideteot tai luovuuden ja kult-
tuurin elementit: 

 Arjessa pienen hyvän hetken tai merkityk-
sellisen elementin vaikutus kasvaa isoksi. Arjen keskellä esimerkiksi pienet 
”virikeaiheet” on koettu joskus helpommiksi toteuttaa kuin asiakkaan siir-
täminen toimintatuokioon.

Aineiston sisältämissä kokemuksissa pienten taide-elementtien tai luo-
vien toimintojen käyttö arjessa voi olla osana ammatillista työotetta myös 
niillä vanhustyönammattiryhmillä, jotka eivät varsinaisesti itse suunnittele 
tai ohjaa toiminnallisia tai luovia tuokioita työssään: 

 Arkeen integroitunut taiteen käyttö on haastateltavien 
kokemusten mukaan tärkeää työn asiakaslähtöisyydelle. Merkitykselliset 
hetket ovat aineiston valossa usein syntyneet myös ulkoisilta puitteiltaan 
vaatimattomienkin tilanteiden äärellä.

Erilaisten luovien ryhmätilanteiden ja arjessa tapahtuvien pienten het-
kien merkitystä pohtiessaan useat haastateltavat tuovat esiin sen, miten 



myös lyhyillä hetkillä on merkitystä. Aina ei ole välttämätöntä suunni-
tella selkeää ryhmätuokiota vaan joskus riittää spontaanisti järjestetty hetki: 

Aineistosta löytyy useita esimerkkejä spontaanisti syntyneistä luovista 
tilanteista, joissa tunnelma ja yhteisöllisyyden kokemukset ulottuvat myös 
työntekijöihin. Haastateltava H5 kuvaa esimerkkiä, jossa osa työntekijöistä 
innostuu hetkessä improvisoimaan ryhmätilannetta musiikin ja kuvallisen 
ilmaisun keinoin ja toiminta kutsuu mukaan lisää asukkaita liittymään jouk-
koon, ihmiset näkevät yhteisissä tiloissa tapahtuvan jotain houkuttelevaa 
ja tulevat mukaan. Haastateltava on kokenut onnistumisena piirtämisestä 
alkaneen tuokion: 

Aineistossa nousee selkeästi esiin yhteisissä luovissa tilanteissa tai tai-
detoimintaan osallistumisen kautta saatujen kokemusten merkityk-
sellisyys. Työntekijät ovat kokeneet hyvin voimakkaasti myötäeläen 
asukkaiden kokemuksia edellä mainituissa tilanteissa. Iäkkään ihmisen 
elämä on usein pelkistynyt pieneen, ja siinä iso merkitys on yhdessä-
ololla, koskettamisella. Yhteinen, jaettu tunteikas tilanne voi olla kes-
keinen elämän merkityksellisyyden kokemuksen tuoja arjessa. Tässä voi 
esimerkiksi laulamisella, musiikilla, maalaamisella ja tanssimisella olla 
korvaamaton rooli silloin, kun sanoin tapahtuva vuorovaikutuksellinen 
jakaminen ja muistia vaativa kommunikaatio eivät ole enää mahdolli-
sia. Pienissä hetkissä ja kohtaamisissa, nonverbaalissa viestinnässä voi 
kiteytyä elämän merkityksellisyyttä. Haastateltava H13 kuvaa, miten 



yhteisyyden kokemuksen ja jaettujen sanattomien viestien ja tunteiden 
kannalta merkityksellistä ja koskettavaa oli, kun asukas yhtyi mukaan 
lauluhetkeen: 

Luovan toiminnan kokemukset tulevat aineistossa esille työntekijöiden 
kokemuksina yhdessä koetun luovan toiminnan merkityksellisyy-
destä vuorovaikutukseen houkuttajana ja tunteiden herättäjänä. 
Tämä luo yhteistä tarttumapintaa, kontaktia jaetun kokemuksen kautta ja 
helpottaa tunnevuorovaikutusta. 

Haastateltavat pohtivat myös ryhmäkokemusten monia merkityksiä. 
Tämä näkyy esimerkissä, jossa vanhan esineen tunnustelu ja siihen liitty-
vän muistelutilanne on rauhoittanut levottoman vanhuksen. Haastatelta-
va H3 kertoo järjestämästään ryhmätuokioista, jossa tarkasteltiin erilaisia 
vanhoja esineitä: 

Aineistossa pohditaan myös sitä, kuinka levottomat asukkaat jä-
tetään helposti pois ryhmistä, koska ei ajatella heidän hyötyvän niis-
tä tai pelätään heidän aiheuttavan häiritsevää käyttäytymistä. Myös 
esimerkiksi yhteislaulutilanteen, musiikin kuunteluna tai vesiväreillä 
maalaamisen yhteydessä mainitaan rauhoittava vaikutus.

Taidekokemukset toimivat myös eletyn elämän peilinä, ja ne ovat 
saattaneet avata väyliä muuten jo tavoittamattomiin asioihin. Haas-
tatteluissa kerrotaan esimerkiksi muistelun näyttelevän tärkeää 



roolia yhteisissä kohtaamisissa. Esimerkissä haastateltava H3 ker-
too kuvataiteeseen liittyvän luovan toiminnan herättäneen muistoja 
elämän varrelta: 

Osalle tässä tutkimuksessa haastatelluista työntekijöistä kuuluu työteh-
täviin luovien ryhmätilanteiden ohjaaminen, ja osan työssä ne ovat osana 
arkea ns. kanssaosallistujan roolista käsin. Kaikilla haastateltavilla ei ole 
kokemuksia luovien ryhmätilanteiden ohjaamisesta, tai he toivoisivat voi-
vansa/uskaltavansa laajentaa työotettaan tähän suuntaan. Tämä pohdinta 
näkyy aineistossa esimerkiksi ajatuksina, mitä haluaisi työssään kokeilla: 

Aineistossa kuvataan monenlaisia kulttuurikäyntejä, taiteilijavierailu-
ja ja esityksiä. Näiden merkitys näyttäytyy haastateltujen työntekijöiden 
kokemuksissa 1) itse taidekokemuksen sekä 2) kokemuksen yhteisöllisyy-
den tai sen jakamisen näkökulmista. Seuraavassa esimerkissä näkyy, kuinka 
museokäynti tai kuvataiteen tuominen palvelukeskukseen on vaikuttanut 
myönteisesti sekä asukkaisiin että henkilökuntaan. Tällaiset yhdessä hy-
väksi nähdyt kokemukset vaikuttavat esimerkiksi niin, että rohkeammin 
hyödynnetään taidekortteja: 

Mielenkiintoinen esimerkki on aineiston sisältämä kuvaus projektis-
ta, jossa muisteltiin iäkkään ihmisen elämänhistorian tärkeitä paikkoja. 
Nämä myös konkreettisesti kohdattiin uudelleen ja niistä otettiin valo-
kuvia: 



Musiikin hyödyntäminen on tässä tutkimuksessa haastateltujen työn-
tekijöiden eniten käyttämä taidemuoto vanhustyössä. Musiikkia käyte-
tään eri tavoin – aktiivisesti kuunnellen, taustamusiikkina tunnelmaa 
luomassa, musiikin herättämistä muistoista keskustellen, yhteislauluna, 
esitysten ja konserttien kuuntelun muodossa – riippuen työntekijöiden 
omasta osaamisesta: 

Kaikissa haastatteluissa, joissa musiikkiin liittyvät kokemukset tule-
vat esiin, mainitaan musiikin erityiset mahdollisuudet vanhustyön ar-
jessa. Tähän ei tämän aineiston valossa ole vaikutusta työntekijöiden 
erilaisilla musiikillisilla taidoilla tai mieltymyksillä: 

Moni haastateltava on kokenut musiikin (erityisesti mainitaan laulami-
nen) olevan tärkeä elementti vanhustyön arjessa. Haastateltava H6 kuvaa 
muistisairaiden musiikin myötä ”heräävän eloon”. Musiikki helpottaa 
läsnäoloa ja tuo tähän hetkeen. Musiikista puhutaan haastatteluissa tun-
teiden herättäjänä ja erityisesti muistojen esiin tuojana. Hetkessä olemisen 
kokemus ja muistoihin palaaminen tulevat esille erityisesti muistisairaiden 
asukkaiden keskuudessa. Musiikin avulla voidaan palata menneeseen: 

Ilon ja yhdessäolon kokemukset yhdessä laulamisesta mainitaan 
useissa haastatteluissa. Laulamiseen liittyy monen haastateltavan kuvaamia 
positiivisia kokemuksia ja sen koetaan myös olevan useille iäkkäille ihmisil-
le nautinnollista ja tuttua:



Työntekijät kokevat musiikin vaikuttavan erityisesti sen luoman tun-
nelman kautta:

Musiikin vaikutuksista mainitaan useissa haastatteluissa asukkaan 
rauhoittuminen. Monet haastellut työntekijät kuvaavat kokemuksia siitä, 
miten laulaminen hoitotilanteessa helpottaa arjen toimintoja esimerkiksi 
suuntaamalla huomiota muualle. Haastatteluissa kerrotaan tilanteista, jois-
sa laulaminen on saattanut olla ainoa toimiva keino levottoman ihmisen 
rauhoittamiseen: 

 Vanhat tutut laulut saattavat viedä levottomat ajatukset pois tästä 
hetkestä. Haastateltava H5 on kokenut laulamisen auttavan monissa ar-
jen toiminnoissa kuten peseytymisessä. Laulun rauhoittavaa vaikutusta 
hän pitää parempana keinona kuin lääkitystä: 

Moni haastateltava on todennut tuttujen laulujen kuuntelemisen 
rauhoittavan: 



Musiikin vaikutuksia vanhustyössä voi aineiston valossa myös kuvata 
sillä, kuinka omaan elämäntarinaan liittynyt, merkityksellinen mu-
siikki voi toimia ikään kuin merkkipaaluna, muistuttajana tai tär-
keän asian merkitsijänä. Tästäkin syystä asukkaiden mieltymysten, mu-
siikillisen harrastuksen tai merkitysten tietäminen on asiakaslähtöisessä 
vanhustyössä tärkeää: 

Esimerkiksi lapsuudesta tuttu laulu voi olla syvien tunteiden ja muisto-
jen herättäjä: 

 Tietty laulu (esimerkik-
si sotaveteraaneille laulu ”Veteraanin iltahuuto”) voi myös olla syvällinen 
merkityksiä ja yhteenkuuluvuutta kantava symboli, jonka merkityksiä ul-
kopuoliset voivat vain kuvitella. 

Laulamiseen ja laulujen sanoihin liittyvistä kokemuksista vanhustyössä 
nousee selkeästi esiin niiden merkitys toimijuuden tunteen vahvistaja-
na. Laulun sanojen muistaminen vahvistaa kykenemisen ja osaamisen 
modaliteetteja (ks. Jyrkämä 2008) ja tällaisten tunteiden myötäeläminen 
näyttäytyy aineistossa työntekijöiden kokemina huippuhetkinä ja merki-
tyksellisinä kokemuksina. Laulun sanojen muistaminen vuosien takaa tuo 
suurta iloa muistisairaille ja mahdollistaa sellaisia onnistumisen ja pysty-
vyyden kokemuksia, joita ei välttämättä arjessa muuten enää ole tarjolla. 
Usein toimintakyvyn heikentyessä myös itsetunto uhkaa heiketä ja usko 
omiin taitoihin horjuu. Muistisairailla puheen tuottaminen saattaa vai-
keutua ja tutut sanat häviävät. Monesti kuitenkin laulujen sanat ja sävel 
saattavat olla tallessa ja niiden muistamisesta koetaan iloa. Nämä tilanteet 
ovat olleet voimaantumisen ja työssä onnistumisen kokemuksia myös 
työntekijöille. 



Musiikin avulla voi olla läsnä myös kuoleman lähestyessä. Tätä 
työntekijät kuvaavat sekä henkilökohtaisen elämänsä kokemuksissa (esi-
merkiksi oman vanhemman saattamisessa) että ammatillisuuden näkökul-
mista. Musiikki on keino olla vuorovaikutuksessa kuolevan ihmisen kans-
sa. Seuraava esimerkki kuvaa, kuinka laululla ja koskettamisella on saatu 
kaunis yhteinen hetki: 

Aineistossa tulee esiin pohdintaa ammattitaidosta ja sen riittävyydestä. 
Jotkut haastateltavat kuvaavat toivetta saada vanhustyöhön taiteili-
joiden tai taidepedagogien ohjaamia prosesseja tai tapahtumia. 
Erityisesti mainitaan yhteisölliset – myös mahdollisesti henkilökuntaakin 
osallistavat – luovan toiminnan muodot: 

Toiset haastateltavat taas kokevat, että erityisosaamista ei välttämättä 
tarvita vaan jokaiselta löytyy itseltään työmenetelmiä ja keinoja jokai-
seen päivään: 

Aineisto kertoo hyvin monenlaisia näkemyksiä ja odotuksia arjen luo-
vuudesta työssä. Luovuus osana arkea on eri tavoin vastaanotettu ja hen-
kilökohtaisistakin taidoista ja kyvyistä riippuvaa. Aineisto kertoo hyvin eri-
laisista vahvuuksista, joita työntekijät ovat itsessään tunnistaneet. Joillekin 
luovuus tarkoittaa tilanteessa läsnäoloa ja kumppanuutta: 



Selkeästi nousevat esiin myös kokemukset siitä, että kaikki taiteen 
tai luovan toiminnan muodot eivät ole kaikille samalla tavalla luontevia:   

)
Moniammatillisuuden näkökulmasta haastatteluista nousevat esiin 

myös jossain määrin hoito-, hoiva- ja kuntoutusammatillisten professioi-
den erilaiset painotukset ja tavoitteet:

Haastateltavat pohtivat myös asiantuntijuutta, joka tämän tutkimuksen 
aineiston valossa on kullekin asukkaalle sopivan palvelun, toiminnan tai 
palveluyhdistelmän rakentamista ja jonkinlaista ”itsensä tarpeettomaksi te-
kemistä”. Asukkaan voimavarojen korostaminen työn lähtökohtana vaatii 
laaja-alaista gerontologista osaamista, jossa työtekijöiden toiminta perus-
tuu ymmärrykseen ikääntymisestä ja ikääntymistä koskevan tutkitun tie-
don hyödyntämiseen käytännön toiminnassa (ks. esim. Koskinen & Sep-
pänen 2013; Tiikkainen & Heikkinen 2013).



Useat haastateltavat kuvaavat aineistossa kokemuksiaan, jotka liittyvät 
tämän tutkimuksen rinnalla toteutetun kehittämisprojektin koulutus-
työpajoihin. Luova työskentely ja ryhmäprosessi joko työntekijöille 
suunnatussa koulutustilanteessa tai yhdessä asukkaiden kanssa koetussa 
työpajatilanteessa  on avannut väyliä iäkkäiden ihmisten kokemusten ja 
elämäntilanteen syvempään ymmärrykseen. Lisäksi aineistossa kuva-
taan myös työssäoppimista erilaisten kokemusten reflektoinnin kautta. 
 

Tutkimusaineistosta nousee esiin täydennyskoulutuksen mah-
dollisuus tukea ja voimauttaa työntekijän luovuutta osaksi arkea. 
Haastateltavien kokemukset kertovat erilaisista tavoista, joilla koulutus 
on tukenut luovaa työotetta tai luovuuden näkökulman avautumista. 
Aineisto kuvaa myös kokemuksia, jotka voivat estää tai häiritä luo-
vuuden käyttöä työssä. Merkityksellisimmäksi tekijäksi haastateltujen 
työntekijöiden kokemuksissa nousee ”oman äänen löytäminen”, koke-
muksen kautta vahvistunut oman osaamisen tunnistaminen: jokaisella 
on jotakin, jota käyttää työssään. Tämän todentuminen koulutuksessa 
saadun kokemuksen kautta ja sen jakaminen ryhmässä kollegoille tekee 
tästä ammattitaidon osasta näkyvää ja todellista.

Merkittäväksi luovaa työotetta tukevaksi tekijäksi haastateltavien 
 näkökulmasta nousee kokemuksellisen oppimisen näkökulma eli se, että 
täydennyskoulutus rakentuu työntekijän oman luovan kokemuksen ym-
pärille. Tämä -
matillisen jakamisen kautta syvenevä ymmärrys luovuuden mahdol-



lisuuksista vanhustyössä tulee esiin useiden haastateltavien kokemuksissa:   

Haastatteluissa koulutukseen liittyvät kysymykset nousivat esille 
osin varmasti siksi, että tutkimuksen rinnalla samaan aikaan toteutet-
tiin toimintatutkimuksellinen kehittämisprojekti, jossa toteutettiin luo-
via työpajoja. Osa haastateltavista osallistui näihin työpajoihin. Luovassa 
ryhmätyöskentelyssä saatu kokemus ja sen jakaminen sekä yhteinen poh-
dinta ovat haastateltavien kokemusten mukaan avanneet uusia näköaloja 
omaan työhön. Kokemuksissa nämä liittyvät sekä luovuuteen että laa-
jemmin asiakaslähtöiseen työotteeseen, esimerkiksi läsnäoloon ja koh-
taamiseen, kuten esimerkiksi haastateltava H3 kuvaa: 

Oman koulutustilanteessa saadun kokemuksen kautta työntekijöiden 
on ollut helpompi tavoittaa asiakaslähtöinen näkökulma luovien työta-
pojen käyttöä ohjaavaksi tekijäksi: 

Moni haastateltava on kuvannut koulutuksiin liittyvän toiveen saada 
ideoita luovista toiminnoista, joita voisi soveltaa arjessa. Merkitykselli-
simmäksi aineiston valossa nousevat sellaiset konkreettiset ideat tai 
oivallukset, jotka on jollakin tavalla oman ajattelun kautta käännet-
ty oman työn arjen näköiseksi, siihen istuvaksi sovellukseksi. Haas-
tateltava 3 kokee käytänteissä tapahtuvien pysyvien muutosten vaativan 
myös haastamista sekä sen ajatuksen herättämistä, että merkitykselli-
nen voi olla ihan pientä, lyhyttä ja arkista, hetken kohtaamista yhdes-
sä: 

 Omaan työhön siirtyy helpommin itse kokeiltu ja sen 
kautta oivallettu: 

 kuten esimerkiksi kahvikuppien  äärellä käydyt keskustelut ja re-



 arkisuus on herättänyt huomaamaan mahdollisuuksia, jotka ovat jokai-
sen työntekijän ulottuvilla: 

Tärkeää on myös luovan toiminnan tai idean syntyminen hetkessä tai sen 
käyttö arjen tilanteen ja asukkaan tarpeiden mukaan 

 Oman kokemuksen kautta luovien menetelmien/
työtapojen/välineiden oppiminen liittyy haastattelujen valossa myös siihen, 
että löytää kosketuksen omaan luovuuteensa tai omaan tapaansa käyttää 
luovia elementtejä osana vanhustyön arkea: 

 Kaikilla haastateltavilla on koke-
muksia siitä, että täydennyskoulutustilannne on tukenut tässä: 

Aineiston kokemukset kuvaavat vanhustyön ammattilaiselta vaaditta-
vaa herkkäaistisuutta, sen oppimista esimerkiksi luovien harjoitusten kautta 
sekä herkkyyden tuomista vanhustyön ammatil liseen työotteeseen:

Luovan arjen ja käytänteiden vahvistumiseksi ei haastattelujen valossa aina 
tarvita uutta ideaa, menetelmää tai oivallusta. Tärkeää on myös saada vahvistus-
ta sellaiselle, joka ”jo on olemassa”, mutta tämä vaatii tuekseen rohkaisua:



Monessa haastattelussa tulee esiin tarve saada koulutuksesta rohkai-
sua, kannustusta ja hyväksyntää omalle luovuudelle tai ajatuksille: 

Koulutuksen antina on koettu olevan myös yhteinen voimaan  tuminen –  ilo 
siitä, että kokee työtoverien innostuvan ja löytävän tapoja soveltaa koulutukses-
sa koettua tai esille tulleiden ajatusten ja ideoiden tiimoilta heränneitä ideoita 
työnsä arjessa:

Monessa haastattelussa nousee esiin eläytymisen kautta avautunut 
ymmärrys iäkkään ihmisen elämäntilanteesta, josta esimerkkinä on 
työn tekijöille suunnatussa koulutustilanteessa tehty ”mitä toivoisin it-
selleni vanhana” -harjoitus . Työntekijät pohtivat tämän teeman avulla 



 asiakas lähtöisyyttä ja luovaa arkea ”tulevaisuuden muistelun” näkökulmas-
ta ja ikään kuin omakohtaisen kokemuksen valossa:

Suurin osa haastateltavista tuo esiin tarpeen saada rohkaisua luovuu-
teen ja työkaluja sen toteuttamiseen työn arjessa. Heidän kokemuksensa 
mukaan suurin osa tarjottavasta koulutuksesta liittyy hoitotoimenpitei-
siin, ja niiden rinnalle he kaipaisivat luovaan työotteeseen vahvistavaa ja 
omaa ajattelua herättävää koulutuksellista tukea. Poikkeuksena tästä yksi 
haastateltavista tuo esiin aiemmin kokemiaan luovia tai toiminnallisia 
menetelmiä koulutuksia leimaavan ”samanlaisuuden”: 

 Haasta-
teltava 4 kuvaa asiaa jopa turtumuksena: 

 Muiden haastateltavien näkökulmasta 
hoitotoimenpiteisiin liittyviä koulutuksia on paljon, ja heidän kokemuk-
sistaan välittyy tarve luovaa työotetta tukeville koulutuksille. Yksi haasta-
teltava nostaa esiin myös erilaisuuden ja erilaiset tarpeet suhteessa koulu-
tukseen: 

 Positiivisen koulutus-
kokemuksen hän toteaa voivan vaikuttaa koko yksikköön jaetun koke-
muksen kautta. 

Useissa haastatteluissa työhön liittyviä merkittäviä oivalluksia ja ko-
kemuksia on koettu luovissa tuokioissa yhdessä asukkaiden kans-
sa. Merkittäviä havaintoja haastatteluaineiston analysoinnissa tulee esille 
kokemuksista, jotka liittyivät tutkimuksen rinnalla samaan aikaan toteu-
tettuihin, kehittämisprojektissa järjestettyihin luoviin  ryhmätilanteisiin 
ja jotka toivat esille jakamisen ja  yhteisöllisyyden mahdollisuutta. 



Näihin työpajoihin/koulutuksiin/tuokioihin  työntekijät osallistuivat 
asukkaan  kanssa. Tuloksia ja havaintoja on tärkeää pohtia myös am-
matillisen jakamisen ja yhteisöllisen työskentelyn näkökulmasta, jossa 
on läsnä monenlaista ammattitaitoa. Lisäksi on hyvä tarkastella yhtei-
söllisyyttä myös rakenteiden näkökulmasta sekä sen kannalta, miten 
näitä kokemuksia voisi vahvistaa ja tukea. 

Haastateltavat ovat kokeneet työnsä merkityksellisyyttä, läsnäoloa ja 
ihmisen kohtaamista osallistuessaan ja jakaessaan asukkaan kanssa 
luovan tuokion yhdessä osallistuen. Asukkaiden positiivisten kokemusten 
sekä omien tunnekokemusten myötä hetki on saanut merkityksellisyyttä, ja 
moni haastateltava kuvaa eri tavoin jakamisen ja yhteenkuuluvuuden ko-
kemuksia: 

Kokemukset innostavasta ja mukaansatempaavasta yhteisestä hetkestä 
sekä sen tuomasta ilosta ja tunteiden jakamisesta ovat lisänneet motivaa-
tiota tuoda lisää luovia elementtejä arkeen. Koettu on myös vahvistanut 
luovuuden merkityksellisyyden ymmärrystä:

Vuorovaikutus musiikkitoiminnan kautta on tuntunut merkitykselliseltä:
 

Aineistosta nousee esiin useita kokemuksia, joissa musiikilla on ol-
lut keskeinen rooli, kuten esimerkiksi haastateltava 6 kuvaa:



 

 
Haastatteluaineiston perusteella nousee esiin tekijöitä, jotka vaikuttavat 
työntekijöiden ammatillisen toimijuuden (Jyrkämä 2008) kokemukseen 
ja sen myötä arjen muovautumiseen vanhustyössä niin asukkaiden kuin 
työntekijöidenkin kannalta. Aineiston pohjalta ammatillisen toimijuu-
den vahvistumista voi kuvata sillä, että työntekijällä on kokemus ”lu-
van saamisesta” luovuuteen. Sillä tarkoitetaan luovan työotteen, käy-
tänteiden kriittisen uudistamisen ja toisin tekemisen sallimista. Tämä 
”luvallisen luovuuden” kokemus on aineiston valossa monien osateki-
jöiden summa: se muodostuu 1) luovuuden arvostamisessa yhteiskun-
nassa ja osana omaa ammatillisuutta, 2) työyhteisössä jaetusta toiminta-
kulttuurista, 3) johtamiskulttuurista sekä 4) hoito- ja palvelukulttuurissa 
vaikuttavista perinteistä ja totutuista käytänteistä. Näin ollen ”lupa 
luovuuteen” tulee niin kaupungilta, johdolta, työyhteisöltä, asukkail-
ta, omaisilta kuin työntekijöiltä itseltäänkin. Luvan saamisen jälkeen 
luovuudelle on taattava toteutumisen mahdollisuus arjen käytänteissä. 
 Lisäksi on oltava erilaista, monenlaista osaamista sen toteutumiseen.

Luovuuteen liittyvät arvot ja asenteet vaikuttavat kaikilla hierarkian 
ja moniammatillisuuden tasoilla työntekijän motivaatioon, amma-
tilliseen maisemaan (ks. Connelly & Clandinin 1999; myös Huhti-
nen-Hildén 2012) ja toiminnan mahdollisuuksiin ja päätyvät määrittä-
mään sitä, millaiseksi iäkkään ihmisen arki palvelutalossa muodostuu. 

Aineiston sisältämät kokemukset kuvaavat, kuinka vanhustyötä kos-
kevat arvot ja arvostukset vaikuttavat työntekijän ammatillisen toimi-
juuden rakentumiseen. Haastateltavien mukaan vanhustyössä voi olla 
vastuullisempi työnkuva kuin erikoissairaanhoidossa: iäkkäät ihmiset 
ovat usein monisairaita ja heidän vointiaan on vaikeampi seurata, eikä 
lääkäriä tai sairaanhoitajaakaan ole välttämättä juuri omassa yksikössä. 



Tämä tarkoittaa työnkuvassa sitä, että vastuuseen kuuluvat sekä nor-
maalielämään liittyvät asiat, mutta samalla pitää olla ammatillinen val-
mius esimerkiksi ottaa sydänkäyrä. Kuitenkin monesti voi olla vallalla 
käsitys siitä, että vanhustyöhön voi ryhtyä ilman sen kummempaa kou-
lutusta tai osaamista. Tätä aineiston kokemuksissa kuvataan turhautu-
mista vanhustyöhön liittyvään negatiivisväritteiseen uutisointiin. Myös 
kulttuurisen näkökulman arvostuksesta vanhustyössä on kokemuksia: 

Haastateltavat pohtivat vanhustyön brändin vahvistamista esimer-
kiksi laajemman työnsisällön kautta korostaen esimerkiksi luovuuden 
käytön mahdollisuuksia, mikä voisi puolestaan houkutella työntekijöitä 
tiukemmin säädellyn sairaalatyön sijaan: 

 Myös laajempi vastuu, oman persoonan 
käyttö sekä samojen asukkaiden kanssa pitkäjänteisesti työskentelemi-
nen, heihin tutustuminen sekä rinnalla kulkeminen, edellyttävät laajaa 
ammattiosaamisen käyttöä. 

Asiakaslähtöisyys näkyy myös esimerkiksi ammattilaisten kielen-
käytössä: esimerkiksi syöttämisestä tai ulkoiluttamisesta puhuminen 
asettaa asukkaan toiminnan kohteeksi. Muutamassa haastattelussa ku-
vataan ahdistavana kokemuksena iäkkään ihmisen näkemistä hoidon 
kohteena 

 
Asukkaan näkeminen vuorovaikutuksen näkökulmasta avaa erilaisen 
työnäkymän työntekijälle. 

Arvot näkyvät toimissa ja arjessa valintoina. Kaikki haastateltavat 
kuvaavat arjen kiirettä, mutta lähes kaikki myös toteavat, että kiire on 
myös asennekysymys. Haastateltavien mukaan kiire voi myös kertoa ar-
voista. Kiireen varjolla on helpompi jättää tekemättä sellaista, jota ei 
pidä tärkeänä: 



Työntekijöiden ammatilliseen toimijuuteen ja luovuuden mahdolli-
suuksiin työssä vaikuttavat monet asiat yhteisön toiminnassa, vuoro-
vaikutuksessa ja arjessa. Tämän tutkimuksen aineiston valossa näitä te-
kijöitä voidaan kuvata sanoilla yhteisöllisyys ja yhteistoimijuus (vrt. 
monitoimijuus Koivula 2013). Nämä näyttäytyvät merkittävänä luovuu-
teen kannustajana, sen mahdollistajana ja luvan antajana. Erilaisuutta 
hyväksyvällä yhteisöllisyydellä on myös suuri merkitys iäkkään ihmisen 
arjen mahdollistajana. Yhteisön muodostavat erilaiset ihmiset – sekä 

ammatillisia taustoja. 
Yhteisöllisyyden kokemus nousee haastatteluissa tärkeäksi työnteki-

jöitä voimaannuttavaksi tekijäksi. Yhteisöllisyys konkretisoituu jakami-
sen ja kokemisen hetkissä, kuten haastattelusitaatissa: 

, ja esimerkiksi erilaisten tapah-
tumien järjestämisen kautta. Tapahtumien suunnittelua ja toteutusta 
kuvataan haastatteluissa merkittäviksi kokemuksiksi: 

 Yhdessä koetulla tapahtumalla voi 
olla arkista toimintaa paljon syvempi merkitys elämän merkityksellisty-
misessä niin asukkaan kuin työtekijänkin kokemana. 

Aineiston sisältämät kokemukset kuvaavat, kuinka taidetoiminnan 
tai luovien elementtien käyttöön liittyy usein myös pelkoa. Sen voitta-
miseksi tarvitaan yhteistyötä ja rohkaisua: 

Yhteistyössä ja dialogissa ollaan tästä näkökulmasta myös asukkaan kanssa: 

Merkityksellinen piirre luovuuden mahdollistamisessa haastattelujen mu-
kaan on myös erilaisuuksista voimaa ammentava yhteisöllisyys monenlaisia 
persoonia, ammattiryhmiä ja kulttuurisia taustoja sisältävässä työyhteisössä. 



Tämä heijastuu myös yhteisiin arvoihin. 

  ”Lupa luovuuteen” saadaan usein 
muulta työyhteisöltä, koska monet arjen työt tehdään usein tiimeissä: 

Tutkimusaineiston sisältämät kokemukset kuvaavat myös ammatti-
taitoa osin yhteisöllisenä ja yhteistyössä todentuvana asiana, yhteistoi-
mijuutena (vrt. monitoimijuus Koivula 2013). Omaa osaamista ja sen 
jakamista ja muiden työstä oppimista pohditaan monesta näkökulmas-
ta ja sitä pidetään merkityksellisenä. Moniammatillisessa työyhteisössä 
toteutetaan aineiston mukaan perinteisistä työrooleista ja -tehtävistä 
laajempia, asiakas- ja tilannelähtöisiä työtehtäviä. Odotukset tiiviim-
pään moniammatilliseen yhteistyöhön ja rinnakkain tekemiseen eivät 
ole aina toteutuneet. Varsinkin muut kuin hoivatyötä tekevät ammat-
tilaiset ovat kokeneet jyrkkiäkin raja-aitoja työtehtävien ja ammatti-
ryhmien välillä ja kaipaavat kollegiaalista tukea ja toista ammattilaista 
työparikseen: 

Työyhteisön vahvuutena nousee monien kokemusten kautta esiin 
moniammatillisuus ja laaja-alaisuus: 

Ne ovat myös työn voimavaroja ja työssäjaksa-
mista tukevia tekijöitä. Tätä kuvaavat aineistossa kokemukset yhteisen 
kehittämisen merkityksellisyydestä sekä toiveista sen lisäämiseen. Täl-
lainen yhteistoimijuus koetaan rikkautena. Pitempään alalla toimineet 
työntekijät kuvaavat myös kokemustaan ammatinkuvien muuttumi-
sesta viimeisten 10–20 vuoden aikana. Työparina voi olla myös muun 
alan ammattilainen, ja yhteistyökumppanina saattaa olla talon ulko-
puolinen muun alan toimija. Vähälukuisesti edustettuina olevat am-
mattikuntansa edustajat kertovat kokevansa yksinäisyyttä ja kaipaavat 
keskustelukumppania ja ammatillista tukea omalta alaltaan. Toisaalla 
työyhteisöön toivotaan myös enemmän erityisosaamista ja eri ammat-
tilaisia, esimerkiksi taideterapeuttia. Muutamat haastateltavat kaipaavat 
lisää työnohjausta sekä dialogia oman esimiehen ja kollegojen kanssa. 



 Moniammatillisissa tiimeissä työskentelevillä on tarve myös oman am-
mattialan ammatillista substanssia koskevaan keskusteluun: 

Haastateltavat ovat kokeneet myös eri-ikäisiä työntekijöitä sisältä-
vän työyhteisön rikastavana tekijänä: eri-ikäiset työntekijät suhtautuvat 
työhön ja esimerkiksi luoviin toimintoihin eri tavoin. Ikä voi myös vai-
kuttaa suhtautumiseen työhön ja vapaa-aikaan. Eri-ikäisillä työnteki-
jöillä voi myös olla esimerkiksi teknologian hyödyntämiseen erilaisia 
valmiuksia. 

Myös monikulttuurinen työyhteisö näyttäytyy aineiston valossa työyh-
teisöä rikastavana elementtinä. Se tuo erilaisia painotuksia työhön, mutta 
myös haastaa pohtimaan erilaisia näkökulmia. Se ilmenee aineiston sisäl-
tämissä kokemuksissa muun muassa erilaisina suhteina esimiestyöhön tai 
esimieheen, aikaan tai työn sisältöön. Myös suhde luovien menetelmien 
käyttöön ja heittäytymiseen voi olla erilainen. 

Asukkaiden hyvä arki muodostuu useiden haastateltavien mielestä hen-
kilökunnan asenteesta työhön. Henkilökunnan hyvinvointi ja yhteisöllisyys 
luovat myös asukkaille miellyttävän ilmapiirin. Yhteisöön kuuluvat ja vai-
kuttavat henkilökunnan lisäksi myös asukkaat itse. Haastateltava H8 ku-
vaa, kuinka asukkaiden elämänhistoria on värikäs ja he tuovat yhteisöön 
kukin omalla persoonallaan paljon: 



Työntekijän ammatilliseen toimijuuteen vaikuttaa keskeisesti yksikön 
johtamiskulttuuri. Se vaikuttaa työntekijään sekä suoraan että välil-
lisesti. Johtaminen ja esimiestyö luovat edellytykset yksikön toimin-
takulttuurille ja yhteisten arvojen muotoutumiselle. Johtaja voi myös 
toiminnallaan mahdollistaa ja ylläpitää kehittävää työotetta. Aineiston 
kokemukset kertovat johtamiskulttuurin vaikutuksesta luovuuden käyt-
töön ja kulttuurisen vanhustyön näkökulman toteutumisen mahdolli-
suuksiin arvoilmaston luomisen ja johtamistekojen kautta. Esimiesten 
kokemuksista nousee toiveita konkreettisista välineistä, koulutuksesta 
ja johdon kannustuksesta, jotta esimiehet pystyisivät kannustamaan, 
rohkaisemaan ja kouluttamaan työntekijöitään uudenlaisen työotteen 
kokeilemiseen. 

Monella haastateltavalla on positiivisia kokemuksia kulttuurisen nä-
kökulman vaikutuksesta johtamisessa.

Aineiston kokemuksissa näkyy se, miten esimies voi tukea asenne-
muutosta suhteessa luovuuteen omassa puheessaan, osoittaa puheillaan, 
mitä arvostaa, mutta tukea muutosta myös omilla teoillaan ja aloitteillaan. 
Kehittymisen seurantaa sekä toimien sitomista kehittämistavoitteisiin pi-
detään myös tärkeänä. Esimiehillä on arjessa mahdollisuus tukea ja sito-
uttaa työntekijöitä arjen työntekoon liittyvien, yhdessä sovittujen arvojen 
suuntaisesti. Haastatteluista välittyy ajatus, että tärkein luovaan työottee-
seen kannustaminen tapahtuu sanoilla, esimerkillä, luovien toimintojen 
huomaamisella ja ihailulla, kannustamisella ja jopa ”kaukaa katselemisella”, 
ei aina edes paikalla ollen.

Johtaja tai esimies voi aineiston sisältämien kokemusten mukaan 
tukea työntekijän ammatillista toimijuutta ja luovaa työotetta osoitta-
malla arvostustaan dialogissa. Keskustelu viestii ammatillista tukea ja 



toimii työn sekä kehityksen tärkeänä motivaattorina, vaikka asukkaiden 
 hyvinvointi koetaankin haastatteluissa tärkeänä motivaattorina myös il-
man esimieheltä saatua sanallista palautetta: 

Työntekijän kokemus siitä, että hänellä on lupa kehitellä luovia toi-
mintoja tai toisintekemisen paikkoja tulee aineiston mukaan esimiehen 
suunnalta sekä konkreettisina linjauksina, ohjeina, mahdollistami sena 
että kannustuksena. Konkreettinen mahdollistaminen ja tuki voivat 
näkyä esimerkiksi töiden organisoinnissa: esimerkiksi mahdollisuutena 
hetkellisesti lisätä henkilökuntaa jonkun luovaan toimintaan liittyvän 
asian toteuttamiseen vanhusten kanssa ja siinä, että uusia ideoita kan-
nustetaan ja toteutetaan yhdessä: 

Lähiesimiehen näkökulma ja tuki ovat läsnä myös esimerkiksi sii-
nä, millaista kouluttautumista tuetaan. Esimiehen rooli on keskeinen, 
kun pohditaan, miten työt koulutuksessa olon aikana järjestellään. Jos 
siihen ei ole halua eli koulutusta ei nähdä tärkeäksi, osallistuminen ei 
onnistu. 

Koulutukseen osallistuminen on aina myös kustannuskysymys. 
Myös rekrytoinnit kertovat siitä, arvostetaanko luovuuteen liittyviä 
ammatillisia kompetensseja organisaatiossa. 

Luovaa ammatillista toimijuutta tuetaan aineiston mukaan myös 
keinoin, joita ei ole helppo nimetä. Haastateltava H13 antaa tälle ni-
men ”henkinen lupa”: on sellainen tunne, että luovuutta arvostetaan. 



Haastateltavien kokemukset kertovat myös rakenteellisista seikois-
ta, jotka luovat ammatilliselle toimijuudelle edellytyksiä tai estävät niitä:   

Esimiehen merkitys luovuuteen kannustamisessa ja kulttuurisen van-
hustyön näkökulman tuomisessa osaksi yksikön toimintakulttuuria sekä 
tämän työn haasteellisuus tiedostetaan niin esimiesten kuin haastateltujen 
työntekijöidenkin taholla: 

Aineistossa kuvataan monenlaisia luovuutta mahdollistavia raken-
teellisia ratkaisuita ja ideoita, joilla johtajat ja esimiehet voivat 
mahdollistaa kulttuurisen näkökulman läpäisevyyttä vanhuspal-
veluissa. Tällaisia ovat esimerkiksi: 

Sisäisten koulutusten järjestäminen tai henkilöstön tukeminen osaa-
misen kehittämiseen ulkopuolisissa koulutuksissa: 

Luovuuden ja kulttuurisen vanhustyön näkökulman pitäminen esillä 
asialistojen otsikoissa johtamisjärjestelmän eri tasoilla. Näin luovuus 

ja kulttuuri tuotaisiin yhtenä tärkeänä näkökulmana osaksi kokousraken-
netta eikä olisi alistettuna kohtaan ”muut asiat”.

Sellaisten ilmaisujen ja sanoitusten etsimistä luovuuden ja taiteen 
käytölle vanhustyössä, jotka mahdollistaisivat osallisuutta ja lisäisivät 

työntekijöiden ammatillista toimijuutta. Jos esimerkiksi ei koe olevansa tai-
teenalan osaaja, taiteen tuominen osaksi vanhustyötä ei ehkä tunnu itselle 
mahdolliselta. Sen sijaan luova ote vanhustyön arkeen voi olla jo mahdol-
lisempi ajatus.



Kulttuurisen vanhustyön ja luovuuden näkökulman pohtiminen yh-
dessä, jotta olisi helpompi oivaltaa, mitä nämä voisivat oman arjen 

tai eri yksikköjen ja tiimien toiminnan kannalta tarkoittaa. Näin kulttuuri ja 
luovuus tulisivat osaksi kaikkien arkea tavalla tai toisella, eivätkä jäisi vain 
harvojen aktiivisten ja innostuneiden harteille: 

Sopivasta vauhdista huolehtiminen ja kaikkien osallistumisen mah-
dollistaminen. Haastatteluista nousee selvästi tärkeänä esille se, että 

kehittämistyöhön sitoutuminen mahdollistetaan sopivalla muutosvauhdilla: 

Pienten asioiden huomaaminen ja omassa yksikössä ja lähipiirissä 
olevien ideoiden ja osaamisen hyödyntäminen.

Kiireen hallinta. Aineiston valossa koko työyhteisön yhteisenä 
haasteena näyttäytyy kiireen hallinta, mutta esimiehellä ja johtajilla 

on keskeinen tehtävä sen hallinnassa: 
 Useissa haastatteluissa kiire ja arjen kuor-

mitus nousevat esiin luovuuden esteinä. 



Useissa aineiston haastatteluissa viitataan erilaisiin näkökulmiin van-
hustyössä. Toisessa ääripäässä on keskittyminen sairauteen ja hoitoon. 
Useissa haastatteluissa mainitaan tärkeänä tähän liittyvä asennemuutos, 
jota voisi kuvata siirtymisellä medikaalisesta vanhuskäsityksestä so-
siokulttuuriseen. Fyysisen toimintakyvyn mittaamisen ja sen mukaan 
luokittelun sijaan painopiste on ihmisen kohtaamisessa kokonaisuute-
na (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen näkökulma). Tämä 
näkökulma mahdollistaa ihmisen hyvinvoinnin tukemista kokonaisval-
taisesti. Muutostarpeen havainnoinnissa tai sen arvostamisessa ei tä-
män aineiston valossa ole eroa eri ammattiryhmien tai ammatillisten 
positioiden välillä:

Aineiston valossa voi yhtenä keskeisimpänä luovuutta ja kulttuurisen 
vanhustyön näkökulmaa estävänä tekijänä pitää lääketieteellistä näkökul-
maa ja sairauksia korostavan medikaalisen vanhuskäsityksen (Rintala 2003, 
30–35) erilaisia ilmituloja vanhustyön käytänteissä. Useat haastateltavat 
kokevat työtehtävärajat osin liian jyrkiksi. Tästä seuraa, että esimerkiksi 
luova toiminta mielletään helposti vain tiettyjen ammattilaisten työksi: 



Aineiston kuvaamissa kokemuksissa toimintakulttuuri on muuttunut 
hoitajalähtöisyydestä ja iäkkäiden ihmisen pitämisestä kohteina kohti ny-
kyään korostettavaa asiakaslähtöisyyttä. Työntekijät pitävät tärkeänä avoin-
ta keskustelua, jolla sanoittaa muutosta käytännössä: 

Haastateltavien kokemuksissa tulee myös positiivisina kokemuksi-
na esiin sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen vaikutus arvojen tasolla:  

 Aineistossa 
kuvataan myös erään yksikön yhteisen kehittämisprojektin kautta muut-
tunutta toimintakulttuuria: 

Haastateltava H4 pohtii vanhustyön arjessa havaitsemiaan erilaisia 
näkökulmia, kuinka oma persoona tai ”ihmisenä oleminen” voivat olla 
osana ammatillista toimintaa. Tämä myös suuntaa pohtimaan erilaisia 
käsityksiä asiantuntijuudesta: 

 Koska edellä mainittu asennemuutos elää eri vaiheita työyhtei-
söissä, -yksiköissä ja työntekijöissä, voi arjessa olla erilaisia näkökulmien 
törmäyskursseja. Kynnys voi olla välillä hyvin konkreettisesti ylitettävä 
ja rohkeutta vaativa, kuten haastattelusta H4 käy ilmi: 

 
Kynnyksen ylittämisen ja sille annetun tuen merkitys arjen luovassa työ-
otteessa on merkittävä: 



Vanhuskuvan muuttumisen ulottaminen käytänteiden tasolle näkyy 
haastateltavien kokemuksissa kirjaamiskäytänteissä. Suunnitelmilta toi-
vottaisiin joustavampaa ja ihmisen kokonaisvaltaista tukemista korostavaa 
näkökulmaa, jossa pyrittäisi ottamaan huomioon paremmin ihmisen elä-
mää kokonaisuutena. Lisäksi haastateltavat pohtivat kirjaamiskäytänteiden 
joustavuutta: 



Tämän fenomenologisen tutkimuksen keskeisenä tavoitteena on ollut lisä-
tä ymmärrystä luovuuden, osallistavan taidetoiminnan sekä kulttuuria ar-
vostavan näkökulman merkityksestä vanhustyössä. Tutkimuksella selvitet-
tiin tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden mahdollisuuksiin hyödyntää 
työssään luovuutta, taidetoimintaa sekä kulttuurisen vanhustyön näkökul-
maa. Tässä luvussa esitetään tulosten yhteenveto sekä pohditaan, miten 
saatua tietoa voidaan käyttää vanhustyön kehittämisessä.

Tutkimuksessa haastateltiin 14:ää vanhustyössä toimivaa työntekijää 
heidän kokemuksistaan luovuudesta ja taidetoiminnasta sekä näiden mer-
kityksestä vanhustyön arjessa. Fenomenologisella tutkimusotteella saadut 
tulokset on esitetty kahdessa kuviossa: Kuvio 5 (luku 4) on laajennettu 
kuvioksi 7. Kuviossa 5 esitetty pyrkimys asiakaslähtöiseen, luovaan ja 
merkitykselliseen arkeen, ja siihen vaikuttavat tekijät voidaan esittää myös 
laajentaen se kehämäiseksi, jatkuvassa liikkeessä olevaksi systeemiksi (ku-
vio 7). Pyrkimys asiakaslähtöiseen, luovaan ja merkitykselliseen arkeen 
voidaan hahmottaa dynaamisena kehänä, jossa asukkaan tarpeet, toiveet 
ja toimijuuden tukeminen suuntaavat työotetta, ammatillista kehittymistä 
sekä käytänteiden ja rakenteiden muovautumista asiakaslähtöisemmiksi. 

Kuviot 5 ja 7 kuvaavat haastatteluaineiston analyysin tuloksena syn-
tyneitä tutkimustuloksia, yleistä merkitysverkostoa (ks. Perttula 1995a; 
1995b; 2000). Tähän yleistettävään kuvaan luovuuden ja kulttuurisen van-
hustyön merkityksistä voidaan sijoittaa kaikkien haastateltavien yksittäiset 
kokemukset ja niiden sisältämän merkitykset (ks. Perttula 1995a; 1995b; 
2000). Kuvioihin 5 ja 7 tiivistetyt tutkimustulokset on esitetty sanallisessa 
muodossa laajemmin luvussa 4.



Kuviossa 7 esitetty kehä pyörähtää käyntiin iäkkään ihmisen merkityk-
sellisen, hyvän arjen ja toimijuuden tukemisen tavoitteiden käynnistämänä. 
Työntekijälle tämä toimii motivaattorina ja vanhustyön keskeisenä, arkea, 
ratkaisuja ja valintoja ohjaavana tekijänä. Se myös saa aikaan pyrkimyksen 
asiakaslähtöisyyden ymmärryksen jatkuvaan syventämiseen. 

Tärkeänä ammatillisena työvälineenä iäkkään ihmisen tarpeista ja toi-
veista käsin muotoutuvaan, merkityksellisen arjen rakentumiseen toimivat 
työntekijöiden luovuus sekä herkkävaistoisuus ja läsnäolo. Tämän tutki-
muksen valossa nämä myös kytkeytyvät toisiinsa. Luovuus voidaan näh-
dä tärkeänä elementtinä vanhustyön ammattitaidossa: toisin näkemisen ja 



pienten arjen valintojen kautta määrittyvänä läsnäolona ja yhteisöllisenä 
toimintana tai jaettuina kokemuksina. Nämä näyttäytyvät merkittävänä 
luovuuteen kannustajana, sen mahdollistajana ja luvan antajana. Näin mää-
rittyvänä luovuus vaikuttaa ensisijaisesti työntekijöiden (kaikilla hierarkian 
ja moniammatillisuuden tasoilla) arvojen ja asenteiden kautta iäkkään ihmi-
sen arkeen ja toimijuuden mahdollisuuksiin. Se, millaisena ”huippuammat-
tilaisen” toiminta ja työote nähdään, vaikuttaa näin ollen siihen, millaista 
osaamista arvostaa itsessään tai työyhteisössään. Ammattitaidon tärkeänä 
osana nähdyt luovuus, sensitiivisyys ja läsnäolo tunnevuorovaikutuksessa 
vahvistavat asiakaslähtöisyyden toteutumista arjessa.

Luovuudella ja kulttuurisen vanhustyön näkökulmalla on merkitystä 
myös organisaation kehittämisessä sekä työjärjestelyissä, ja niiden läsnä-
olo muovaa vanhustyön käytänteitä ja rakenteita. Siten voidaan sanoa, 
että ne vahvistavat asiakaslähtöisyyden toteutumista vanhustyössä yksi-
lötasolla kuin myös organisaatiorakenteiden ja toimintakulttuurin tasoil-
la. Tämän kehän dynaaminen liike saakin käyttövoimansa yhteisöllisestä 
toimintakulttuurista, jossa arki rakentuu koko yhteisön – henkilökunnan 
ja asukkaiden – muovaamana. Työntekijöiden ammatilliseen toimijuuteen 
ja luovuuden mahdollisuuksiin työssä vaikuttavat monet asiat yhteisön 
toiminnassa, vuorovaikutuksessa ja arjessa. Keskeisinä elementteinä ko-
rostuvat yhteisöllisyys ja yhteistoimijuus (vrt. monitoimijuus, Koivu-
la 2013). Yhteisöllisyys, yhteistoimijuus sekä erilaisuuden hyväksyminen 
ja arjen luovuutta, läsnäoloa ja tunnevuorovaikutusta mahdollistava toi-
mintakulttuuri näyttäytyvät kokonaisuutena, joka mahdollistaa iäkkään ih-
misen merkityksellisen arjen rakentumista ja toimijuuden tukemista. Yh-
teisön muodostavat sekä asukkaat että työntekijät, joilla on monenlaista 
osaamista sekä ammatillisia taustoja. 

Edellä mainitut tekijät tekevät yhdessä osaamista ja ammatillista toi-
mijuutta tukevan työssäoppimisen, jatkuvan ammatillisen kehittämisen ja 
vanhustyön johtamisotteen kanssa mahdolliseksi iäkkään ihmisen toimi-
juuden ja osallisuuden tukemista vanhustyössä. Iäkkään ihmisen henkilö-
kohtaisesti merkitykselliseen arkeen ja toimijuuden tukemiseen pyrkivällä 
työotteella sekä sitä tukevilla organisaatiorakenteilla ja toimintakulttuurilla 
on merkittävä koko yhteisön hyvinvointia ja hyvää elämää mahdollistava 
vaikutus. Siinä arjen läsnäoloa, kohtaamisia, itsensä ilmaisemista ja luo-
vuutta herkistävät työmenetelmät, asenteet, ammatillinen osaaminen ja ar-
vot lisäävät näiden elementtien läsnäoloa koko yhteisön arjessa ja elämässä.

Nämä tutkimustulokset lisäävät ymmärrystämme siitä, mitä merkitystä 
luovuudella, taidetoiminnalla ja kulttuurisen vanhustyön näkökulmalla on 
työn arjessa (tutkimuskysymys 1) sekä siitä, millaiset tekijät mahdollistavat 
kulttuurisen vanhustyön näkökulman ja arjen luovuuden hyödyntämistä 
(tutkimuskysymys 2).



Tutkimustulokset nostavat esiin tekijöitä, joihin asiakaslähtöisen 
vanhustyön kehittämisessä tulisi erityisesti kiinnittää huomiota: 

Työntekijöiden ammatillisen toimijuuden ja luovan työotteen 
vahvistaminen asiakaslähtöisyyden edistäjänä (luku 5.1.1)

Läsnäolon, kohtaamisen, luovuuden ja herkkyyden arvostaminen 
ja ”sanoittaminen” osana ammattitaitoa ja rakenteita vanhustyössä 
(5.1.2)

Moniammatillisen asiantuntijuuden (jossa on edustettuna vanhus- 
ja hoitotyön ammattilaisten lisäksi myös luovan toiminnan/
taidetoiminnan ammatillista osaamista) ja yhteistoimijuuden 
tukeminen niin rakenteellisin keinoin kuin arvojen ja asenteiden 
kautta (5.1.3).

Seuraavissa luvuissa käsitellään tarkemmin näitä tutkimustulosten pohjalta
nousevia johtopäätöksiä.

Tutkimustulosten valossa on tärkeää tarkastella sitä, miten työnteki-
jöiden ammatillista toimijuutta vahvistamalla voidaan vaikut-
taa iäkkään ihmisen luovan ja merkityksellisen arjen muotou-
tumiseen. Haastatteluaineiston perusteella nousee esiin tekijöitä, 
jotka vaikuttavat työntekijöiden toimijuuteen ja sen myötä arjen 
muovautumiseen vanhustyössä niin asukkaiden kuin työntekijöiden-
kin kannalta. 

Asukkaasta/asukkaan tarpeista lähtevään impulssiin (asukas on 
ydintoimija eli toiminnan ”käynnistäjä”) vastataan työntekijän amma-
tillisella toimijuudella (työntekijä dialogissa asukkaan, muiden työn-
tekijöiden ja omaisten kanssa) ja johto, työyhteisön toimintakulttuuri 
tukevat ja mahdollistavat tätä yhteistoimijuuden kehää. Haastateltava 
H2 kuvaa tätä seuraavasti:



Tätä tutkimustulosta on mielenkiintoista peilata Jyrkämän (2008) 
 toimijuuden modaliteetteihin (esitetty tämän tutkimuksen luvussa 2.2.). 
Asukkaan tarpeista ja toimijuuden tukemisesta lähtevä työn tavoitteiden ja 
päämäärien määrittely vaikuttaa arjessa tehtäviin valintoihin. Luovuuteen 
liittyvät arvot ja asenteet vaikuttavat kaikilla hierarkian ja moniammatil-
lisuuden tasoilla työntekijän motivaatioon, ammattikuvaan ja toiminnan 
mahdollisuuksiin (haluta) ja päätyvät myös osin määrittämään sitä, millai-
seksi iäkkään ihmisen arki palvelutalossa muodostuu. Aineiston valossa voi 
yhtenä keskeisimpänä luovuutta ja kulttuurisen vanhustyön näkökulmaa 
estävänä tekijänä pitää lääketieteellistä näkökulmaa ja ongelmia korosta-
vaa medikaalista vanhuskäsitystä (Rintala 2003, 30–35) ja sen erilaisia ilmi-
tuloja vanhustyön käytänteissä (täytyä). Luovuuden, itseilmaisun ja arjen 
taidetoiminnan mahdollisuuden näkeminen tärkeänä arjen osana kaiken 
ikäisille ihmisille luo motivaatiota kehittää aktiivisemmin näitä elementte-
jä mahdollistamaan asukkaan toimijuuden tukemista (osata).  Motivaatio 
lisää myös ammattitaidossaan jo luovuutta käyttävien henkilöiden oman 
osaamisensa arvostusta. 

Luovuuden näkemiseen ja käyttämiseen osana vanhustyön ammattitai-
toa ja arkea voi vaikuttaa myös johtamisella, esimerkiksi työssäoppimista ja 
täydennyskoulutusta mahdollistamalla. Tässä tutkimuksessa merkitykselli-
senä näyttäytyi myös täydennyskoulutuksen rooli työntekijän ammatillisen 
toimijuuden tukena. Sillä oli tutkimuksen mukaan vaikutusta myös am-

saaminen tunteiden, arvojen ja arvostusten kokemiseen, tiedostamiseen 
(tuntea)

keskeinen työväline ihmissuhdetyössä, ja sen havaitseminen lisää myös 
arvostusta siihen liittyvää ammatillista osaamista kohtaan (osata). Tämä 

luovuutta estäviä ja rajoittavia tekijöitä sekä pohtimaan niitä (täytyä, osa-
ta). Jotkut tällaiset esteet olivat ”näkymättömiä”, ja tutkimuksen tulosten 
mukaan niiden pohtiminen vähensi rajoituksia, lisäsi valintojen sekä toi-
minnan vaihtoehtoja ja auttoi näkemään uusia mahdollisuuksia työn käy-
tänteissä tai yhteisössä toimimisessa (voida, osata, kyetä). 

Aineiston pohjalta toimijuuden ”voida”-modaliteetin vahvistumista 
voi kuvata sillä, että työntekijällä on kokemus ”luvan saamisesta” luovuu-
teen. Tämä tuo työhön uudenlaisia mahdollisuuksia ja lisää vaihtoehtoisia 
 toimintatapoja arjen valinnoissa. Haastateltavat kuvasivat tätä luovan työ-
otteen, käytänteiden kriittisen uudistamisen ja toisintekemisen  sallimisena. 



Tämä ”luvallisen luovuuden” kokemus on aineiston valossa monien osa-
tekijöiden summa: se muodostuu 1) luovuuden arvostamisessa yhteiskun-
nassa ja osana omaa ammatillisuutta, 2) työyhteisössä jaetusta toimintakult-
tuurista, 3) johtamiskulttuurista sekä 4) vanhustyössä ja hoitokulttuurissa 
vaikuttavista perinteistä ja totutuista käytänteistä. Näin ollen ”lupa luovuu-
teen” tulee niin kaupungilta, johdolta, työyhteisöltä, asukkailta, omaisilta 
kuin työntekijöiltä itseltäänkin. Luvan saamisen jälkeen luovuudelle on 
taattava toteutumisen mahdollisuus arjen käytänteissä. Lisäksi on oltava 
monenlaista osaamista sen toteutumiseen (osata). 

Yhteisöllinen ja erilaisuutta hyväksyvä toimintakulttuuri näyttäytyy mer-
kittävänä luovuuteen kannustajana, sen mahdollistajana ja luvan antajana. 
Yhteisön muodostavat erilaiset ihmiset – sekä asukkaat että työntekijät, joil-

toimijuuteen vaikuttaa keskeisesti yksikön johtamiskulttuuri. Se vaikuttaa 
työntekijään sekä suoraan että välillisesti. Johtaminen ja esimiestyö luovat 
edellytykset yksikön toimintakulttuurille ja yhteisten arvojen muotoutumi-
selle. Ammatillista toimijuutta voidaan tarkastella myös yhteistoimijuuden 
näkökulmasta. Yhteisössä vaikuttavat toimijuudet muodostavat yhteistoi-
mijuuden kokonaisuuden, jossa vaikuttavat sekä erilaisten ammatillisten 
toimijuuksien että asukkaiden toimijuuksien modaliteetit.

Seuraavassa kuviossa on koottuna Jyrkämän (2008) toimijuuden moda-
liteettien valossa vanhustyössä työskentelevien ammatilliseen toimijuuteen 
ja luovaan työotteeseen vaikuttavia tekijöitä, joita vanhustyön asiakasläh-
töisessä kehittämisessä olisi hyvä pohtia. Näiden lueteltujen tekijöiden tai 
näkökulmien listaaminen ei vielä riitä, vaan jokaisen vanhuspalveluyksikön 
on ratkaistava, mitä näistä asioista seuraa, mitä kussakin yksikössä tulisi 
kehittää tai vahvistaa. Listaa on hyvä jatkaa yhä konkreettisemmin jokaisen 
yksikön arjen tason tavoittaen, abstraktista konkreettiseen jalkautuen. 





Tutkimustuloksissa nousee esiin asiantuntijuuden ja am-
mattitaidon näkeminen uudessa valossa. Asiakaslähtöisessä toi-
mintakulttuurissa korostuvat läsnäolon, kohtaamisen, luovuuden ja 
herkkyyden sisällyttäminen osaamiseen ja ammattikuvaan. Aineiston 
sisältämissä kokemuksissa kohtaamiseen ja läsnäoloon tiivistyy paljon 
merkityksellistä. Nämä elementit liittyvät työn vaikuttavuuteen, syväl-
liseen ammattitaitoon ja luovaan näkökulmaan arjesta. Tämä saattaa 
vaatia joiltakin osin vanhustyön asiantuntijuuden uudelleen sanoitta-
mista, jotta osattaisiin arvostaa myös vuorovaikutukseen ja luovuuteen 
liittyvää ammatillista osaamista työotetta ja rakenteita vanhustyössä.

Tutkimustulosten valossa tätä ammattitaidon osa-aluetta voisi ku-
vata vuorovaikutuksessa toteutuvaksi herkkävaistoisuudeksi. 
Tämän elementin olemassaolo näkyy toiminnassa asukkaiden tarpei-
den ja yksilöllisyyden huomioimisena vivahteikkaasti ja luovasti arjen 
toimissa. Yhteys asukkaaseen voi rakentua ammattitaitoisesti intuition 
ja herkkävaistoisuuden kautta, jossa pääpaino on sensitiivisellä aisti-
misella ja vuorovaikutuksen sanattomassa informaatiossa, ihmisten 
reaktioiden lukemisessa. Luova herkkyys sanattomille viesteille, eleille 
ja vuorovaikutuksen sisältämälle informaatiolle näkyy ammattitaidossa 
kiinnostuksena havainnoida ja tulkita asukkaiden toimintatapoja, ilmei-
tä ja eleitä yksilöllisen ja asiakaslähtöisen toimintatavan löytämiseksi.

Tuloksissa nousevat esiin läsnäolo ja tunnevuorovaikutus haastatel-
tavien kokemina merkityksellisinä elementteinä ammatillisessa työot-
teessa. Vanhustyö tämän tutkimuksen aineiston valossa voidaan nähdä 
vahvasti ihmissuhde- ja vuorovaikutustyönä, jossa keskeistä on nähdä 
ihminen osana elämänkulkuaan ja kohdata iäkäs ihminen kunnioittaen 
hänen omasta todellisuudestaan ja menneisyydestään käsin. Aineiston 
valossa tämän näkökulman toteutuminen työn arjessa ja käytänteissä 
saattaa vaatia myös arvojen ja asenteiden uudelleen tarkastelua: sairau-
den hoitamisen kautta määrittyvän työotteen sijaan keskiöön tulevat 
läsnäolo ja kohtaaminen. Arvojen ja asenteiden muuttaminen vaikuttaa 
koko yhteisöön ja sen toimintakulttuuriin sekä haastaa muutoksiin yh-
teisön toimintakulttuurissa, rakenteissa ja johtamiskulttuurissa. 

Asiantuntijuus olisi tästä näkökulmasta ”räätälinä” toimimista: 
 juuri tälle asukkaalle sopivan arjen, toimintojen tai palveluyhdistel-



män  rakentamista. Tässä näkökulmassa korostuvat asukkaan voima-
varojen ja toimijuuden nostaminen toimintaa ja palvelun suunnittelua 
suuntaaviksi tekijöiksi, mikä edellyttää ikääntymisen ymmärtämistä ja 
ikääntymiseen liittyvän tiedon hyödyntämiseen perustuvaa laaja-alaista 
gerontologista osaamista (ks. esim. Koskinen & Seppänen 2013; Tiik-
kainen & Heikkinen 2013). Aineiston valossa vanhustyössä eletään 
työn paradigman muutosaikaa: sosiokulttuurisen vanhuskäsityksen jal-
kautumista käytäntöä ohjaavaksi. Fyysisen toimintakyvyn mittaamisen 
ja sen mukaan luokittelun sijaan painopiste on ihmisen kohtaamisessa 
kokonaisuutena (fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen näkö-
kulma). Tämä näkökulma mahdollistaa ihmisen hyvinvoinnin tukemis-
ta kokonais valtaisesti. 

Luovuudesta puhuttiin aineistossa monella eri äänellä, monesta eri 
näkökulmasta. Erityisesti pohdittiin sitä, mitä se on ja mikä mahdollis-
taa sen arjen työssä. Mielenkiintoisena tutkimustuloksena nousee esiin 
se, kuinka useimpien haastateltavien kokemuksissa luovuus ei liity vain 
kulttuurisiin menetelmiin tai taiteen käyttöön, vaan se ymmärretään 
laajemmin arkeen ja elämään suhtautumisena aina uusista näkökulmis-
ta. Haastateltavat liittävät uusien näkökulmien etsimiseen pyrkivän ja 
vuorovaikutuksessa toteutuvan luovuuden tärkeäksi asiakaslähtöisyyden 
mahdollistajaksi työssään. Tällainen luovuus vanhustyössä voi näkyä 
pieninä tekoina ja spontaaneina hetkinä, jolloin yhdessä ”koetaan 
arki hyväksi”. Luovuus kuvattiin enemmänkin työtä ja arkea ohjaavaksi 
asenteeksi kuin tiettyihin toimintoihin liittyväksi. Tästä näkökulmasta 
nähtynä luovuus mahdollistaa kyvyn tarttua tilanteisiin ja löytää kulloin-
kin toimiva asia tai keino, joka tekee asukkaan olon helpommaksi tai 
turvallisemmaksi, piristää tai auttaa kohtaamaan vaikeita hetkiä. Aineis-
ton mukaan luovuus vanhustyössä näyttäytyy ensisijaisesti pieninä, 
kiinteästi arjessa kiinni olevina ”toisin tekemisen” ja näkemisen 
mahdollisuuksina, uudenlaisina näkökulmina tai joustavuutena. 
Se näyttäytyy kykynä kyseenalaistaa totuttuja käytänteitä ja nostaa asuk-
kaan näkökulma arjen työn keskeiseksi lähtökohdaksi. Tämä nähdään 
aineiston sisältämissä haastatteluissa edellytyksenä asiakaslähtöisyyden 
toteutumiselle tai sitä tukevien käytänteiden muotoutumiselle. Luovien 
tilanteiden ja taidetoiminnan aikaansaama yhteisöllisyyden koke-
mus nousee haastatteluissa tärkeäksi yhteisön hyvinvointia lisää-
väksi tekijäksi, ja se konkretisoituu jakamisen ja kokemisen hetkissä ja 
esimerkiksi erilaisten tapahtumien järjestämisen kautta. Yhdessä koettu 
tapahtuma tai luova hetki voi olla tärkeä elämän merkityksellisyyden ko-
kemuksen vahvistaja niin asukkaalle kuin työntekijällekin. 

Luovuuden arvostamista yleisemmin yhteiskunnassa voi poh-
tia myös erilaisten ilmausten ja sanoitusten kautta. Miltä vanhustyön 



 ammattilaisen näkökulmasta tuntuu ajatus ”taiteen tuomisesta” van-
hustyöhön vs. luovuuden ottamisesta osaksi oman työn arkea? Tätä 
voi pohtia luvan ja ammatillisen toimijuuden näkökulmasta: kenellä on 
lupa olla toimijana kulttuurisessa vanhustyössä ja kuka tämän luvan an-
taa? Kuka on luova ihminen, mitä on luova toiminta ja kuka vastaavasti 
saa kutsua itseään taiteilijaksi? Työtekijän henkilökohtainen arvomaa-
ilma suhteessa luovuuteen vaikuttaa ammatilliseen toimijuuteen kult-
tuurisen vanhustyön näkökulmasta, ja se rakentuu jatkuvassa dialogissa 
sekä työyhteisössä että sitä ympäröivässä yhteiskunnassa ja sen monissa 
dialogeissa.

Aineistosta piirtyy kuva prosessissa olevasta toimintakulttuurista 
hoito- ja hoivatyössä, joka muuttuu kaiken aikaa puheen, tekojen ja 
aloitteiden avulla. Tämän tutkimuksen aikana myös itse tutkimuspro-
sessiin sekä sen rinnalla toteutuneeseen kehittämisprojektiin (kuvattu 
tämän tutkimuksen johdannossa) osallistumisen on havaittu olevan tätä 

-
misprojektissa keskeisinä teemoina olleet yhteisöllisyys ja asiakaslähtöi-
syys ovat olleet tärkeitä näkökulmia sekä tutkimuksessa että kehittämis-
projektissa mukana olleiden yksiköiden omissa kehittämistavoitteissa. 



Tutkimustuloksissa korostuu selvästi luovuuden ja kulttuurisen vanhustyön 
näkökulman merkitys asiakaslähtöisen vanhustyön tärkeänä elementtinä. 
Tämän tutkimuksen mukaan luovuuden, taiteen ja taidetoiminnan 
mahdollisuudet vahvistuvat merkittävästi yhteistoimijuudessa eri 

 Moniammatil-
lisuutta voi tarkastella myös toimijuus-käsitteen valossa. Koivula (2013) 
kuvaa tätä näkökulmaa käsitteellä monitoimijuus.

Tässä tutkimuksessa esiin nousseen vanhustyössä tarvittavan mo-

vahvistamiseksi voidaan johtaa kolme toimenpide-ehdotusta:

Vanhustyön ammattilaisten luovuuteen ja taidetoimintaan liittyvän 
ammattitaidon ja ammatillisen toimijuuden vahvistaminen perus- ja 
täydennyskoulutuksilla.

Vanhuspalveluyksiköiden toimintakulttuurin kehittäminen 
työntekijöiden luovaa ammatillista toimijuutta moniammatillista 
yhteistyötä tukevaksi.

Luovan, taidepedagogisen ja taiteellisen osaamisen vahvistaminen 
moniammatillisella yhteistyöllä vanhustyön rakenteissa (yhteistyössä 
vanhustyön ammattilaisten kanssa esimerkiksi taiteilijat, musiikki-/
taidepedagogit, kulttuurituottajat ja muut luovien alojen ammattilaiset 
sekä taide- ja kulttuurilaitokset).

Tässä tutkimuksessa korostunutta yhteistoimijuuden ja moniamma-
tillisuuden merkitystä asiakaslähtöisessä vanhustyössä voi peilata myös 
Isoherrasen (2012) tutkimustuloksiin. Hän näkee moniammatillisuu-
den kehittymisen suurena esteenä sekä perus- että täydennyskoulutus-
ten puutteet: koulutuksissa pitäisi antaa enemmän valmiuksia moniam-
matilliseen yhteistyöhön ja sen johtamiseen sekä syventää ymmärrystä 

-
otteen merkityksestä (Isoherranen 2012, 146).

Tämän tutkimuksen tuloksissa näyttäytyvät merkityksellisimpänä 
ja arkeen voimallisimmin vaikuttavina sellaiset koulutukset, jotka ovat 

ammatillisten kokemusten jakamista. Nämä ovat aineiston kuvaamien 



kokemusten mukaan vaikuttaneet ajatuksiin luovasta arjesta enemmän 
kuin ensisijaisesti tiedolliseen koulutussisältöön painottuneet koulutus-
kokemukset. Työntekijät eivät tuo ensisijaisena tarpeenaan osallistu-
mista luovan toiminnan ohjaamisen tai menetelmien tiedollista esittelyä 
sisältäviin koulutuksiin, vaikka myös tiedon lisääntymisen koetaan ole-
van merkityksellistä. Tutkimusaineistosta nousee esiin täydennyskoulu-
tuksen mahdollisuus tukea työntekijän luovaa rohkeutta ja ammatillista 
toimijuutta. Haastateltavien kokemukset kertovat erilaisista tavoista, 
joilla koulutus voi tukea luovaa työotetta tai luovuuden näkökulman 
avautumista. Aineisto kuvaa myös kokemuksia, jotka voivat estää tai 
häiritä luovuuden käyttöä työssä. Merkityksellisimmäksi tekijäksi haas-
tateltujen työntekijöiden kokemuksissa nousee ”oman äänen löytä-
minen”, kokemuksen ja koulutuksen kautta vahvistunut oman 
osaamisen tunnistaminen. 

Myös osaamisen jakamisen merkitys työssä oppimisessa ja am-
matillisessa kehittymisessä nousee tuloksissa voimakkaasti esiin. Yhtei-

täydennyskoulutustilanne on tukenut yhteisöllistä oppimista, ovat olleet 
merkityksellisiä työntekijöille. Myös Isoherrasen (2012) tutkimuksessa 
korostuu, kuinka työyhteisön yhteinen täydennyskoulutus voi rakentaa 
moniammatillista yhteistyötä luomalla jaettuja merkityksiä kehittämi-
sestä, muutoksen suunnasta ja toteutuksesta (Isoherranen 2012, 147).

Käsillä olevan tutkimuksen tulokset viittaavat konstruktivistiseen op-
pimiskäsitykseen (ks. esim. Tynjälä, Heikkinen & Huttunen 2006) no-
jaavan, osallistavan täydennyskoulutusotteen merkitykseen työntekijän 
ammatillisen toimijuuden tukemisessa. Täydennyskoulutuksessa merki-
tyksellisenä on koettu ammatillisen oppimisen rakentuminen työntekijän 
oman luovan kokemuksen ympärille. Tämän tutkimuksen aineistossa ku-
vataan myös kokemuksia tutkimuksen rinnalla toteutetun kehittämispro-
jektin työpajoista, joissa asukkaat ovat olleet mukana luovan toiminnan 
koulutustilanteissa. Aineiston kuvaamissa täydennyskoulutuskokemuk-

ammatillisen jakamisen kautta syvenevän ymmärryksen yhdistyminen 
kognitiiviseen tietoon ja ymmärrykseen syventää omaa ammatillista osaa-
mista. Tynjälä (2007; 2008a¸2008b; 2011) kuvaa tällaista työssäoppimista 
integratiiviseksi pedagogiikaksi. Nämä tutkimustulokset nostavat poh-
dintaan täydennyskoulutuksen kehittämistarpeet kulttuurisen vanhustyön 
näkökulman vahvistumiseksi: pelkkä tieto tai tiedon siirtämisen näkö-
kulmaan nojaava täydennyskoulutus ei suoraan johda vanhustyön 
kehittymiseen tai kulttuurisen vanhustyön näkökulman laajene-
miseen, vaan tarvitaan osallisuuden ja oppijalle merkityksellisen 



Aineistossa nousee esiin tarve laaja-alaisen ammattitaidon ja 
osaamisen läsnäoloon yhteistoimijuudessa. Luovuuteen ja taide-
toimintaan sekä vuorovaikutukseen, kohtaamiseen ja herkkyy-
teen liittyvää ammattitaitoa tarvitaan yhteistoimijuudessa ja mo-
niammatillisessa yhteistyössä. Tällaisen ammattitaidon läsnäoloa 
voidaan vahvistaa sekä organisaation sisällä jo toteutuvassa moniam-
matillisessa työskentelyssä että sitä täydentävällä asiantuntijayhteistyöl-
lä. Moniammatilliseen yhteistoimijuuteen vanhustyön ammattilaisten 
kanssa kaivataan myös taiteilijoita ja taidepedagogeja: taiteilijoiden tai 
taidepedagogien ohjaamat prosessit tai tapahtumat tukevat vanhus-
työntekijöiden arjen työssä toteutuvaa luovaa toimintaa ja kulttuurisen 
vanhustyön näkökulmaa. Tärkeänä näkökulmana tutkimustuloksissa 
voidaan tunnistaa vanhustyössä pyrkimys moniammatilliseen toimin-
takulttuuriin. Perinteisestä yksilöasiantuntijuutta korostavasta asiantun-
tijuusnäkökulmasta ollaan matkalla kohti yhteisöllistä, moniammatil-
lista toimintakulttuuria (ks. Isoherranen 2012, 148), jossa kulttuurisen 
vanhustyön näkökulma, taidetoiminta/taide-elementit ja luovuus voi-
vat olla arjessa ja juhlassa läsnä monin eri tavoin: monien eri ammatti-
laisten yhteisen asiantuntijuuden ja yhteistoiminnan mahdollistamana, 
suurina ja pieninä toimina, asenteina, kokemuksina ja lähestymistapoi-
na. Aineiston sisältämissä kokemuksissa pienten taide-elementtien tai 
luovien toimintojen käyttö arjessa näkyy osana ammatillista työotetta 
myös niillä vanhustyön ammattiryhmillä, jotka eivät varsinaisesti itse 
suunnittele tai ohjaa toiminnallisia tai luovia tuokioita työssään, jolloin 
luova toiminta ei lokeroidu vain joidenkin ammattiryhmien tehtäväksi. 

Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen tulevaisuudessa voi 
helpottaa luovan toiminnan erilaisten muotojen rikasta toteutumista 
vanhustyössä. Sitä voidaan tukea tunnistamalla erilaisia ammatillisen 
osaamisen muotoja sekä sitä, millaisia erilaisia muotoja luovuus ja tai-
detoiminnan hyödyntäminen vanhustyössä voi saada. Käsillä olevan 
tutkimuksen tuloksia voi peilata kuvion 9 (Huhtinen-Hildén 2014, 
2013) kautta. 



Nämä kuviossa 9 esitellyt erilaiset mahdollisuudet taiteen soveltavaan 
käyttöön tai taidetoimintaan vanhustyössä tarvitsevat toteutuakseen eri ta-
voin painottuvaa ammattitaitoa ja koulutusta (ks. Huhtinen-Hildén 2014), 
kuten myös moniammatillista yhteistyötä. Taiteilijan, taidepedagogin tai 
sosiaali- ja terveysalojen ammattilaisten asiantuntijuuksien ydinalueet mää-
rittävät sitä, millaisin keinoin ja ammatillisin kompetenssein sekä millaisessa 
yhteistoiminnassa he voivat kukin osaltaan lisätä arjen luovuutta ja taiteen 
läsnäoloa sen eri muodoissa vanhustyön arjessa. Moniammatillisuuden ja 
yhteistyön muodot voivat vaihdella kontekstista riippuen: esimerkiksi sekä 
konsertti että osallistava taidetoiminta edellyttävät asiantuntijuutta taitees-
sa ja/tai taidepedagogiikassa, mutta niin ikään moniammatillinen kohtaa-
minen ja vanhustyön ammattilaisen osaaminen tuo kohtaamisen, vuoro-
vaikutuksen ja asiakaskokemuksen kokonaisvaltaisemmaksi. 



Tämän tutkimuksen tavoitteeseen – ymmärryksen lisääminen luovuuden, 
osallistavan musiikki- ja taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkö-
kulman eli kulttuurisen vanhustyön merkityksestä vanhustyössä – pyrittiin 
asetettujen tutkimuskysymyksen suunnassa (ks. 3.1). Tutkimuskysymyksiin 
pyrittiin vastaamaan analysoimalla haastatteluja fenomenologisella tutki-
musotteella. Fenomenologia valittiin tutkittavan, hahmottumassa olevan 
ilmiön ymmärtämisen lähestymistavaksi, koska se suuntautuu tutkimaan 
merkitystodellisuutta: subjektiivista kokemusmaailmaa ja sen merkitys-
suhteita (Giorgi 1985; 1994; 2012; Latomaa 2009; 2012; Lehtomaa 2009; 
Perttula 1995a; 1995b; 2009; 2012; Rauhala 2005). Kokemus tutkimus-
kohteena nojaa ajatukseen, jossa yhden ihmisen kokemus ainutlaatuisuu-
dessaan sisältää sellaista, mikä kertoo tutkittavasta ilmiöstä laajemmin (ks. 
esim. van Manen 1990, 54). Tämä tutkimusmenetelmä soveltui tutkimus-
kohteen – luovuuden ja kulttuurisen vanhustyön näkökulman merkitysten 
– tutkimiseen tuottaen tutkimustulosten myötä uudenlaista näkökulmaa ja 
tietoa vanhustyön kehittämisen käyttöön. Käytetyn tutkimusmenetelmän 
vahvuutena ovat sen tuomat mahdollisuudet tavoittaa jotakin uutta, jonka 
ääriviivoja ei tutkimuksen alkaessa vielä näe. Toisaalta on tärkeää myös 
pohtia, millainen rajallinen osa tutkittavasta ilmiöstä menetelmällä tavoi-
tettiin ja mitä mahdollisesti jäi tavoittamatta. 

Tutkimuksessa pyrittiin ymmärtämään ihmisten kokemuksia osana 
heidän elämismaailmaansa: kokemuksia luovuuden, taiteen ja kulttuurin 
merkityksestä työn ja ammattitaidon kokemuksissa. Haastattelujen kaut-
ta välittyviä kokemuksia kulttuurisesta vanhustyöstä osana oman työn ar-
kea analysoitiin soveltamalla Juha Perttulan kuvaamaa fenomenologisen 
psykologian analyysimenetelmää (Perttula 1995a; 1995b; 2000; 2009; ks. 
myös Giorgi 1985; Latomaa 2009). Kiinnostus kohdistui työntekijöiden 
ammattitaitoon ja asiantuntijuuteen kokemuksellisena ilmiönä (ks. Isopah-
kala-Bouret 2008), tutkimuskohteena olivat kokemukset luovuudesta ja 
kulttuuria arvostavasta näkökulmasta vanhustyössä. 

Fenomenologisen tutkimusotteen ja valitun analyysimenetelmän suu-
rimmat haasteet ja mahdollisuudet kytkeytyvät samaan tekijään: tutkijan 
mieleen tutkimuksen instrumenttina. Koska tutkimuksessa aineiston ko-
kemukset rekonstruoituvat tutkijan mielessä, riippuu tämän tutkimusvä-
lineen käyttökelpoisuudesta ja kehittyneisyydestä se, millaista ymmärrystä 
tavoitetaan (ks. mm. Latomaa 2009, 77). 

Kokemusta tutkimuskohteena on tarkasteltu lähemmin luvussa 3.2.1. 
ja tuotu esiin, kuinka kokemuksesta kertominen haastattelutilanteessa on 
jo yksi ”kerros” kokemuksen ympärillä (ks. esim. van Manen 1990, 58). 



 Tutkimusvälineen muodostavat tutkijan mielenliikkeet, tunteet ja eläyty-
-

märtämisen pyrkimyksenä, jossa tutkija käy neuvottelua haastatteluaineis-
ton kanssa tavoitteenaan kuvata uudelleen, rekonstruoida haastateltavan 
kokemusta. Tutkimuksen luotettavuuden näkökulmasta on tässä tutkimus-
raportissa pyritty kuvaamaan tutkijoiden prosessia niin, että se mahdolli-
simman hyvin olisi lukijan näkyvillä (ks. Perttula 1995a, 3). Tutkimus on 
toteutettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla noudattaen 
rehellisyyttä, yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta tutkimustyössä, tulosten 
tallentamisessa ja esittämisessä sekä sen tulosten arvioinnissa. Analyysime-
netelmän käyttö ja soveltaminen tämän tutkimuksen aineiston analyysissä 
on kuvattu luvussa 3.2.4. 

Kokemuksen tutkimusta ja ymmärtämistä ohjanneet tausta-ajatukset 
sekä työskentelyprosessi (ks. luku 3.2) on raportoitu niin, että lukijan on 
mahdollista seurata tulosten muotoutumista tutkimusaineiston analyysin 
myötä. Tutkijat ovat aktiivisesti pyrkineet ymmärtämään niitä merkityk-
siä, joihin tutkittavien kokemuksen ilmaukset kulttuurisesta vanhustyös-
tä ja luovuudesta viittaavat heidän subjektiivisina kokemuksinaan (ks. 
Latomaa 2009, 24–32) ja lähestymään ilmiötä tästä kokemustodellisuu-
desta käsin. Van Manen esittää fenomenologista ymmärtämisen pyrki-
mystä runollisesti ”katseen kohdistamisena merkitysten alkulähteille”   
(van Manen 2007) . Fenomenologinen tutkimusote sisältää liikkumista 
eläytyvän, heittäytyvän ymmärtämisen ja analyyttisen tiedostamisen ulot-
tuvuuksien välillä. Tutkijalta edellytetään sekä viileän analyyttistä ja tie-

-

haltioitumisen ja hämmästyksen olla mukana ymmärtämiseen johtavassa 
prosessissa (ks. van Manen 2007). Tämä kuvaa hyvin kokemuksen tutki-
jan ymmärtämisprosessin moniulotteisuutta. Fenomenologiselta tutkijalta 
edellytetään eläytyvää ymmärtämistä, jolla hän pääsee kerronnan taakse, 

ajatteluaan analyyttisesti: tiedostettava tutkimusaihetta koskeva luon-
nollinen asenteensa, joka rakentuu arkikokemuksesta sekä teoreettisesta 
tiedosta, päästäkseen aidosti lähelle tutkittavan kokemusta (ks. Latomaa 



-
tyttävä ottamaan etäisyyttä näihin ja siirrettävä ne syrjään voidakseen teh-
dä tilaa tutkittavien kokemuksille. Tutkijan prosessina tämä on vaativaa ja 
energiaa vievää:

Sulkeistamisella sekä mielikuvatasolla tapahtuvalla muuntelulla tavoitetut 
vaihtoehtoiset merkitykset ohjaavat tutkijaa kokemuksen keskeisten merkitysten 
äärelle, jotka hän pyrkii selventämään, eksplikoimaan (Latomaa 2009, 50). Tutkija 
pyrkii ymmärtämään, tavoittamaan ja kuvaamaan toisen ihmisen kokemuksen 
merkityksen sen elämisympäristössään, ymmärtämään sitä osana kokonaisuutta 
(ks. Giorgi 2012). Tutkimuksessa on korostettu toteutuksen ja aineiston tulkin-
nan ankaruutta tavoitteena tulkinnan perusteluun pyrkiminen ja sen raportoimi-
nen riittävän uskottavasti lukijan tavoitettavaksi. Lähtökohtana tutkimustyössä 
ja sen vaatimassa ymmärtämisessä on ollut tarkemmin luvussa 3.2. kuvattujen 
kokemuksen tutkimusta ohjaavien periaatteiden kurinalainen seuraaminen ja tul-
kintojen perusteleminen, koska intuitiivinen evidenssi ei ole riittävä tutkimuksen 
luotettavuuden tae (ks. Latomaa 2009, 50–51). 

Tässä tutkimuksessa tutkimus toteutettiin usean tutkijan muodostamalla tut-
kimusryhmällä. Tutkijatriangulaatio oli sekä haaste että mahdollisuus. Tutkijoi-
den analyysien koettelu tutkijatriangulaation avulla vahvisti analyysiprosessin luo-
tettavuutta laajentaen yhden tutkijan mielen avulla tapahtunutta ymmärtämistä 
muiden tutkijoiden ajattelun kautta. Perttulan analyysimenetelmän vaiheessa kol-
me, merkityksen sisältävien yksiköiden sisällön selventämisessä, tutkijayhteistyö 
vahvisti analyysin luotettavuutta. Tutkijat työskentelivät itsenäisesti, jonka jälkeen 
selvennetyistä sisällöistä keskusteltiin yhdessä ja ristiinanalysoitiin osia toisten te-
kemistä analyyseistä. Tutkijatriangulaatio on selkeästi ollut tässä tutkimuksessa 
tehtyjen tulkintojen perustelemista vahvistava tekijä tukien erityisesti sulkeista-
mista ja mielikuvatasolla tapahtuvaa muuntelua (ks. Latomaa 2009, 50). 

Haasteellista oli tutkijoiden työskentelyprosessin muotoilu niin, että 
kaikkien tutkijoiden panos olisi ollut ajallisesti käytössä tutkimuksen etene-
misen vaatimassa tahdissa. Tämä ei aina onnistunut tässä prosessissa, 
mikä tarkoitti vastuullisen tutkijan suunniteltua suurempaa panosta jois-
sakin kohdin (erityisesti analyysin loppuvaiheessa sekä tutkimusraportin 



 kirjoitusvaiheessa). Tutkimuksen luotettavuuden kannalta yhden tutkijan pro-
sessina toteutunut analyysin loppuvaihe osoittautui hyväksi etenemis tavaksi . 
Koska yleisen merkitysverkoston lopulliset sanoitukset ja sitä kuvaavat ku-
viot rakentuivat vastaavan tutkijan prosessina, oli muuta tutkijaryhmää tä-
hän analyysivaiheeseen muodostuneen etäisyyden vuoksi mahdollista käyt-
tää validoinnissa. Yleinen merkitysverkosto rakentui vastuullisen tutkijan 
mielen ja ymmärryksen varassa, ja sitä oli mahdollista kokeilla suhteessa 
analysoituun aineistoon: kuvaako tämä merkitysverkosto tätä aineistoa ja 
ilmiötä yleisellä tasolla vai jääkö jotakin olennaista tämän äärellisen kuvauk-

kuvaaminen vaati kuvion 5 pohjalta ”dynaamisempaa” kuviota. Näin syntyi 
kehämäinen kuvio 7. Tutkijatriangulaation avulla oli mahdollista koetella 
yleisen merkitysverkoston muotoutumista ja siihen viimeisessä vaihees-

corroboration, intersubjektiivinen vahvistaminen ks. Gallagher & Zahavi 
2008). Yhden tutkijan toteuttamassa tutkimusprosessissa tällainen analyy-
sin koettelu ja luotettavuuden tarkastelu ei olisi ollut mahdollista. 

Tutkittavan ilmiön ymmärrystä on lisännyt myös tutkimusprosessin 
rinnalla toteutettu toimintatutkimuksellinen kehittämisprojekti, jossa jär-
jestettyihin työpajoihin raportissa on useasti viitattu (ks. esim. johdanto). 
Kehittämisprojektin täydennyskoulutustilanteet ovat lisänneet tutkijoiden 

-
tillisessa yhteistyössä. Tämä on lisännyt tutkijoiden ymmärryksen, ”tut-
kimusinstrumentin”, luotettavuutta ja näin osaltaan vaikuttanut myös 
tutkimusanalyysin luotettavuuteen. Kehittämisprojektiin liittynyt tutkijayh-
teistyö helpotti yhteisen ymmärryksen syntymistä keskinäisessä tutkimus-
yhteistyössä. 

Haastatteluaineistoon perustuvan tutkimuksen luotettavuustarkaste-
luun liittyy myös kysymys siitä, onko kerätty aineisto ollut laadultaan sel-
laista, että siitä tehty analyysi voi tuoda yleistettävää, luotettavaa ja riittävän 
syvällistä tietoa tutkittavasta ilmiöstä. Tähän liittyy kysymys haastateltavien 
valikoitumisesta ja heidän tuottamansa aineiston kattavuudesta suhteessa 
tutkittavaan ilmiöön.



Haastateltaviksi lupautui erilaisia vanhustyössä työskenteleviä ammat-
tilaisia (ks. kuvaus haastateltavien taustoista luvussa 3.2.3.), mikä edesaut-
toi erilaisten kokemusten ja näkökulmien sisältymistä aineistoon. Lisäksi 
aineistossa oli myös edustettuna eri hierarkian tasoja. Myös tällä oli tut-
kittavan ilmiön kannalta merkitystä: aineisto oli riittävän kattava edellä ku-
vatuilla tavoilla edustaen erilaisia näkökulmia ja kokemuksellista kontaktia 
kulttuuriseen vanhustyöhön. 

Haastatteluaineiston luotettavuuden ja laadun kannalta on erittäin 
tärkeää tarkastella sitä, miten ennakkoon toimitettu informaatio, haas-
tattelijat tai muut tekijät ovat voineet vaikuttaa haastattelujen sisältöön. 
Haastateltavat saivat etukäteen informaatiokirjeen, jossa kuvattiin 
sekä fenomenologisella otteella kuvattua tutkimusta että toimintatut-
kimuksellista kehittämisprojektia (ks. liite 1). Lisäksi heille lähetettiin 
sähköpostitse tietoa siitä, että haastattelun keskeisenä teemana ovat 
työntekijän ajatukset ja kokemukset luovuudesta ja luovien menetel-
mien käytöstä. Lisäksi mainittiin tutkimuksen kiinnostuksen kohteena 
olevan kaikenlaiset kokemukset, tunteet, toiveet, ajatukset ja esimerkik-
si toiveet, haaveet ja kehittämisajatukset suhteessa kulttuuriseen van-
hustyöhön. 

On todennäköistä, että haastateltaviksi valikoituivat sellaiset vanhus-
työssä työskentelevät työntekijät, jotka ovat kiinnostuneita kehittämisestä 
ja luovuudesta tai taidetoiminnasta. Vaikka luvussa 3.2.3. siteeratussa säh-
köpostissa todettiin, että haastateltavien ei tarvitse valikoitua sen perus-
teella, ovatko he käyttäneet luovia tai taidelähtöisiä menetelmiä erityisesti 
työssään tai vapaa-ajallaan, on kuitenkin todennäköisempää antaa ajatuk-
siaan ja aikaansa sellaisen asian kehittämiseen, jota itse pitää tärkeänä. Jo 
tutkimuksen alkumetreillä tutkijaryhmä pohti sitä, mitä aineiston laadun 
kannalta merkitsee se, että todennäköisesti haastateltavat ovat aiheeseen 
positiivisesti suhtautuvia. Tulisiko tutkimuksen tuloksista erilaiset, jos 
haastateltaviksi tulisi sellaisia työntekijöitä, jotka suhtautuvat varautuneesti 
tai kielteisesti luovuuteen vanhustyössä? 

Tutkijaryhmä pohti tätä asiaa monesta eri näkökulmasta ja päätyi sii-
hen, että tutkittavaa ilmiötä voidaan lähestyä positiivisesta tai negatiivi-
sesta suunnasta, jotka molemmat kuvaavat samaa ilmiötä. Näkökulmana 
esimerkiksi ”se, mitä tarvittaisi lisää”, tai ”se, mikä on hyvin” voivat muo-
dostaa samansuuntaista kuvaa tutkittavasta ilmiöstä, eli tutkimalla työnte-
kijöiden kokemuksia, saadaan joka tapauksessa luovuutta ja kulttuurisen 
vanhustyön näkökulmaa lisäävää ymmärrystä. Tässä  tutkimusprosessissa 
 etukäteisinformaatio on voinut vaikuttaa niin, että aineisto sisältää paljon 
positiivisia kokemuksia luovuudesta ja taidetoiminnasta. Toisaalta koke-
muksissa tulee esiin myös se, millaisia haastavia kokemuksia positiivisel-
la asenteella luovuuteen suhtautuvat voivat työssään kohdata. Lisäksi voi 



pohtia, millaisia aineksia erityisen kielteisesti luovuuteen tai taidetoimin-
taan suhtautuvat työntekijät olisivat kokemustensa kautta tuoneet aineis-
toon. On mahdollista, että tässä kohden tutkittavasta ilmiöstä on jäänyt 
tavoittamatta esimerkiksi edellä mainittuja kielteiseen asennoitumiseen 
vaikuttavia tekijöitä. 

Aineiston laatuun vaikuttaa myös se, miten haastattelijat onnistuvat 
luottamuksellisen ilmapiirin luomisessa sekä avoimessa haastattelussa tilan 
luomisessa. Tämä haastatteluote eroaa esimerkiksi teemahaastattelusta, jos-
sa pysyttäydytään edeltä käsin määrätyissä teemoissa. Fenomenologisessa 
haastattelussa kokemuksista kertomista ei pyritä aktiivisesti ohjaamaan jo-
honkin tiettyyn suuntaan, vaan haastateltavalle luodaan tilaa kertoa kaikkea 
hänelle tutkittavaan ilmiöön liittyvää (Perttula 1995a, 112, 115). Tämän tut-
kimuksen haastattelut tehtiin luottamuksellisissa tilanteissa, ne nauhoitet-
tiin ja litteroitiin (haastattelujen toteuttamisesta tarkemmin luvussa 3.2.3). 
Haastattelutilanne oli rauhallinen ja haastattelut laajoja (kesto noin 1 tun-
ti/haastattelu), jolloin aikaa oli riittävästi aiheen syvälliseen pohtimiseen. 
Haastattelumenetelmänä oli kerronnallinen avoin haastattelu, jossa keskeis-
tä oli haastateltavalle tarjoutuva mahdollisimman suuri kertomisen vapaus 
(ks. Aaltonen & Leimumäki 2010, 120; ks. myös Husu 2004, 27; Kujala 
2007). Aineiston laadun ja tutkimuksen luotettavuuden kannalta keskeistä 
oli luoda mahdollisimman vapautunut ja luottamuksellinen tilanne, jossa 
kulttuurisen vanhustyön herättämien tunteiden, ajatusten, tunnelmien ja 

Tämä lähestymistapa mahdollisti syvällisen kokemuksellisen tiedon saami-
sen kulttuurisen vanhustyön näkökulmien ja menetelmien käytöstä ja haas-
teista osana vanhustyötä. Seuraavassa on ote haastattelua tehneen tutkijan 
muistiinpanoista haastattelutilanteen jälkeen. Sitaatista käy ilmi pyrkimys 
luottamuksellisen ja vapaan ilmapiirin rakentumiseen haastattelutilanteessa:

Haastatteluaineisto muodostui edellä kuvatulla otteella laadultaan 
luovuuteen ja kulttuurisen vanhustyön näkökulmaan liittyviä kokemuk-
sia moniäänisesti kuvaavaksi ja siten siis tutkittavan ilmiön kannalta laa-
dultaan erinomaiseksi aineistoksi. Se sisältää rikasta kuvausta  laadultaan 



erilaisista kokemuksista, joiden tietoisuusaste, selkeys ja kielellinen il-
maistavuus vaihtelevat (ks. Rauhala 2005, 29). Lukijan nähtävänä tässä 
raportissa on useita suoria sitaatteja haastatteluaineistosta, mikä lisää 
analyyttistä läpinäkyvyyttä (ks. esim. Nikander 2011) ja tarjoaa lukijalle 
mahdollisuuden muodostaa kuvan aineistosta, jonka analysoinnin kaut-
ta tulokset ovat rakentuneet. Tällä tutkimushankkeella on yhteiskunnal-
lista merkitystä, sillä se on tuonut uutta tietoa ja näkökulmia vanhus-
työn ja laajemmin sosiaali- ja terveysalan kehittämiseen. Haastatteluihin 

sekä kehittäneet omaa työtään että tarjonneet kokemuksensa tutkimus-
aineistoksi, joka antaa eväitä vanhustyön laajempaan kehittämiseen.

Tutkimuksessa on noudatettu eettisesti hyväksyttäviä toiminta-
tapoja. Haastateltavat valikoituivat vapaaehtoisuuden perusteella, eikä 
osallistumiseen tai osallistumattomuuteen liittynyt painetta miltään ta-
holta. Työntekijöillä oli myös oikeus kieltäytyä ja vetäytyä tutkimuksesta 
missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Tämä informoitiin tutkimukseen 
osallistuville tutkimussuostumusta pyydettäessä. Kaikilta haastateltavil-
ta pyydettiin kirjallinen suostumus, jonka yhteydessä selvitettiin vapaa-
ehtoisuus, tutkimuksen tavoitteet ja kerätyn aineiston ja siitä saadun 
tiedon hyödyntäminen (ks. liite 2). Suostumuslomakkeen yhteydessä 
jaettiin myös tiedote, josta käyvät ilmi perustiedot hankkeesta kirjalli-
sesti (liite 1). 

 Tutkimuksessa vaitiolovelvollisuus on koskenut koko prosessin ajan 
sekä sen jälkeen kaikkia siihen osallistuvia tahoja, ja kaikki tutkimuspro-
sessiin, sen tietojen keruuseen tai käsittelyyn osallistuneet ovat allekir-
joittaneet vaitiolositoumuksen (Liite 3). Luottamuksellisuus ja anony-
miteetti ovat olleet tutkimuksen lähtökohtia prosessin ja raportoinnin 
kaikissa vaiheissa. Haastattelut ja havainnot on tallennettu jo haastatte-
luvaiheessa koodinimin (esim. haastateltava 1). Tutkimusraportissa ai-
neisto ja sen analysoinnin pohjalta johdetut tulokset on raportoitu niin, 
ettei henkilöitä voida tunnistaa. Tutkimushankkeen aikana hankkeen 
vastaava tutkija on pitänyt henkilörekisteriä ja tutkimuksen osallistunei-
den henkilöiden tunnistetiedot on säilytetty ainoastaan sähköisenä tie-
dostona vastaavan tutkijan (projektipäällikkö) työasemalla Metro polia 
Ammattikorkeakoulussa



Tällä tutkimuksella on toivottavasti vaikutusta vanhustyön kehittämiseen 
sekä yleisemmin luovuuden ja taiteen soveltavan käytön hyödyntämisessä 
sosiaali- ja terveysalojen kehittämisessä. Lisäksi tutkimustulokset toivotta-
vasti haastavat taide- ja kulttuurialaa pohtimaan esimerkiksi moniamma-
tillisuutta ja yhteistoimijuutta. Myös taiteen soveltavan käytön ympärillä 
leijuvaan käsitteiden sekamelskaan on löydettävä ratkaisuja. Jokainen tut-
kimus – kuten tämäkin – yrittää ratkaista tätä pulmaa osaltaan, mutta sen 
lisäksi tarvitaan keskustelua, vuorovaikutusta ja kehittävää otetta, jotta voi-
simme määritellä useiden alojen kehittämistä palvelevia käsitteitä.

Tämä tutkimus piirsi näkyvillemme kuvaa kulttuurisen vanhustyön ja 
arjen luovuuden mahdollisuuksista vanhustyössä. Kuviossa 7 esitetty luo-
van arjen muotoutumisen kehä siinä vaikuttavine tekijöineen on tämän 
tutkimuksen tulos – ja samalla toivottavasti jonkin uuden alku. Kuvion 
monista kohdista nousee mielenkiintoisia aiheita seuraaville tutkimuksil-
le. Työssä oppimisen ja täydennyskoulutuksen tutkiminen: miten erilaiset 
koulutusotteet tukevat ammatillista toimijuutta? Millaista tietoa voisimme 
saada luovuuden merkityksistä iäkkään ihmisen arjessa toimijuusanalyysillä 
(ks. Jyrkämä 2008)? Millaisia merkityksiä luovuudella ja kulttuurisen van-
hustyön näkökulmalla on muissa vanhustyön konteksteissa, kuten kotihoi-
dossa? Miten työntekijät kokevat moniammatillisesti järjestetyt projektit, 
joissa taiteen ammattilainen ja vanhustyöntekijä työskentelevät yhdessä? 
Millaisia merkityksiä luovuudella ja taiteella on arjessa asukkaiden kokema-
na (ja millaisin menetelmin näistä merkityksistä sekä asukkaiden toiveista, 
tarpeista ja odotuksista voitaisi saada luotettavaa laadullista tietoa iäkkään 
ihmisen sanallisen ilmaisun heikennyttyä)?

Toivottavasti tämä mielenkiintoinen tutkimusmatka luovuuden ja kult-
tuurisen näkökulman merkityksiin vanhustyössä innoittaa tutkijoita sekä 
tämän alueen kehittäjiä uusiin alkuihin ja uusille tutkimuksen poluille koh-
ti yhä luovempaa ja rikkaampaa arkea yhteiskunnassamme. Toivottavasti 
tämä tutkimus voi myös toimia tukena vanhustyön ammattilaisille kaikilla 
tasoilla ja erilaisissa työtehtävissä oman työn kehittämisen ja luovan roh-
keuden innoittajana.



Aaltonen, T. & Leimumäki, A. 2010.  
Kokemus ja kerronnallisuus – kaksi luentaa.  
Teoksessa. J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen (toim.). 
Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 119–152.

Alasuutari, P. 1999. Laadullinen tutkimus. 3. uudistettu painos.  
Tampere: Vastapaino.

Arnkil, T. E. & Seikkula, J. 2014. ”Nehän kuunteli meitä!” Dialogeja 
monissa suhteissa. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

Backman, J. 2016. Keynote-puheenvuoro. Kokemus äärellisyyden 
kohtaamisena. 3.11.2016. Kokemuksen tutkimuksen konferenssi 8: 
Kokemuksen käsite ja käyttö. 3.–4.11.16. Tampereen yliopisto.

Broderick, S. 2011. Arts practices in unreasonable doubt?  

contexts. Arts & Health 3(2), 95–109.  
DOI:10.1080/17533015.2010.551716.

choristers in England, Australia and Germany.  
Music Performance Research 3, 79–96

Cohen, G. 2006. Research on Creativity and Aging: The Positive 
Impact of  the Arts on Health and Illness.  
Generations. XXX.1, 7–15. 

 
Arts & Health, 1 (1), 48–63. 



Connelly, F. M. & Clandinin, D. J. (eds.) 1999. Shaping a professional 
identity: Stories of  educational practice.  
New York: Teachers College Press.

Crossick, G. & Kaszynska, P. 2016. Understanding the value of  arts 
& culture. The AHRC Cultural Value Project. London: Arts and 
Humanities Research Council. Saatavissa: http://www.ahrc.ac.uk/

 
(Viitattu 8.11.2016.)

Csíkszentmihályi, M. 1990/2008. Flow: The Psychology of  Optimal 
Experience. New York : Harper Perennial.

Dewey, J. 1934/1980. Art as Experience.  
New York: Putnam Publishing Group.

Dewey, J. 2010. Taide kokemuksena.  
Suom. A. Immonen & J. S. Tuusvuori. Tampere: Niin & näin.

Eskola, J. & Suoranta J. 1998. Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 
Tampere: Vastapaino. 

Fraser, A. & Bungay, H. & Munn-Giddings, C. 2014. The value of  
the use of  participatory arts activities in residential care settings to 
enhance the well-being and quality of  life of  older people: A rapid 
review of  the literature. Arts & Health 6:3, 266–278.  
DOI: 10.1080/17533015.2014.923008.

Gallagher, S. & Zahavi, D. 2008. The Phenomenological Mind.  
An Introduction to Philosophy of  Mind and Cognitive Science. 
London: Routledge. 

Giorgi, A. 1985. Sketch of  a Psychological Phenomeological Method. 
In Giorgi, A. (ed.). Phenomenology and Psychological Research. 
Pittsburgh, PA: Duquesne University Press, 8–22. 



Giorgi, A. 1994. A Phenomenological Perspective on Certain 
Qualitative Research Methods. Journal of  Phenomenological 
Psychology. 25 (2), 190–220. 

Giorgi, A. 2012. The Descriptive Phenomenological Psychological 
Method. Journal of  Phenomenological Psychology 43, 3–12.  
DOI: 10.1163/156916212X632934

Hakkarainen, K., Lonka, K. & Lipponen, L. 2004. Tutkiva oppiminen. 
Järki, tunteet ja kulttuuri oppimisen sytyttäjinä. Helsinki: WSOY. 

Hallam, S., Creech, A., Varvarigou, M., McQueen, H. & Gaunt, H. 
2014. Does active engagement in community music support the 
well-being of  older people? Arts & Health 6:2, 101–116.  
DOI: 10.1080/17533015.2013.809369.

Hammar, M. L., Emami, A., Engström, G. & Götell, E. 2011. 
Communicating through caregiver singing during morning care 
situations in dementia care. Scandinavian Journal of  Caring 
Sciences. 25, 160–168. doi: 10.1111/j.1471-6712.2010.00806.x.

Hohenthal-Antin, L. 2001. Luvan ottaminen: ikäihmiset teatterin 
tekijöinä. Jyväskylä studies in education, psychology and social 
research, 191. Jyväskylän yliopisto.

 
Huhtinen-Hildén, L. 2012. Kohti sensitiivistä musiikin opettamista. 

Ammattitaidon ja opettajuuden rakentumisen polkuja.  
Jyväskylä studies in humanities 180. Jyväskylän yliopisto.

Huhtinen-Hildén, L. 2013. Kohti luovaa arkea. Kulttuurisen 
vanhustyön mahdollisuuksista ja kehittämishaasteista.  
Teoksessa K, Leppisaari (toim.). Tahtoa, toimintaa ja teoriaa. 
Kulttuurinen vanhustyö nyt ja tulevaisuudessa. Osaattori-hankkeen 
loppujulkaisu. Osaattori ja Lasipalatsin Mediakeskus Oy.  

 



Huhtinen-Hildén, L. 2014. Perspectives on professional use of  
arts and arts-based methods in elderly care. Arts & Health: An 
International Journal for Research, Policy and Practice 6 (3),  
223-234. DOI: 10.1080/17533015.2014.880726. 

Huotilainen, M. 2013. Musiikin oppimisen erityisyys neurotieteen 
näkökulmasta. Teoksessa P. Jordan-Kilkki, E. Kauppinen & 
E. Viitasalo-Korolainen (toim.). Musiikkipedagogin käsikirja. 
Vuorovaikutus ja kohtaaminen opetuksessa. Oppaat ja käsikirjat 
2012:2. Helsinki: Opetushallitus, 97-110.

Husu, J. 2004. Tieto, tietäminen ja kasvatuksen tutkimuksen 
menetelmät. Teoksessa P. Kansanen & K. Uusikylä (toim.). 
Opetuksen tutkimuksen monet menetelmät.  
Jyväskylä: PS-kustannus, 23–32.

Hyyppä, M. T. 2013. Kulttuuri pidentää ikää. Helsinki: Duodecim. 

Hyyppä, M. T. & Liikanen H.-L. 2005. Kulttuuri ja terveys.  
Helsinki: Edita.

Ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus 1948.  
Yhdistyneet kansakunnat. http://www.ohchr.org/EN/UDHR/

Isoherranen, K. 2012. Uhka vai mahdollisuus – moniammatillista 
yhteistyötä kehittämässä. Sosiaalitieteiden laitoksen julkaisuja 
18/2012. Helsingin yliopisto. 

Isopahkala-Bouret, U. 2008. Asiantuntijuus kokemuksena. 
Aikuiskasvatus 28 (2), 84–93.

 
Jansson, S.-M. 2014. Mittaamattoman arvokasta? Taiteen ja kulttuurin 

vaikutustutkimuksia ja metodologioita. Kokosjulkaisusarja 2. 
Helsinki: Taideyliopisto.

Jokinen, E. 2005. Aikuisten arki. Helsinki: Gaudeamus. 



Jyrkämä, J. 2008. Toimijuus, ikääntyminen ja arkielämä – hahmottelua 
teoreettis-metodologiseksi viitekehykseksi.  
Gerontologia 22 (4), 190–203.

Kilroy, A., Garner, C., Parkinson, C., Kagan, C. & Senior, P. 2007. 
Towards transformation: exploring the impact of  culture, creativity 
and the arts on health and well-being. Manchester: Arts for Health. 
Manchester Metropolitan University. 

keskipohjalaisten vanhusten siirtymävaiheesta. Kuopion yliopiston 
julkaisuja. E, Yhteiskuntatieteet 138. Kuopion yliopisto. 

Koivula, R. 2013. Muistisairaan ihmisen omaisena terveyskeskuksen 
pitkäaikaisosastolla: Tutkimus toimijuudesta. Tutkimus 108. 
Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 

Koskinen, S. 2004. Ikääntyneiden voimavarat. Teoksessa 
Ikääntyminen voimavarana: tulevaisuusselonteon liiteraportti 5. 
Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 33/2004, 24–90.

Koskinen, S. & Seppänen, M. 2013. Gerontologinen sosiaalityö. 
Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä ja T. Rantanen (toim.) 
Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 444-453. 

Kujala, T. 2007. Kerronnallinen tutkimus opettajien ikääntymisestä. 
Teoksessa E. Syrjäläinen, A. Eronen & V.-M. Värri (toim.). 
Avauksia laadullisen tutkimuksen analyysiin.  
Tampere University Press, 13–39.

Kärnä, S. 2009. Hyvinvoinnin pysyvyyttä ja muutosta kolmannessa 
iässä. Ikääntyvien henkilöiden elämänkulun seuranta 
vuosina 1991 ja 2004 Varkauden kaupungissa. Sosiaalityön ja 
sosiaalipedagogiikan laitos. Kuopion Yliopiston julkaisuja E. 
Yhteiskuntatieteet 166. Kuopion yliopisto. 

Laes, T. 2015. Empowering later adulthood music education:  
A case study of  a rock band for third-age learners. International 
Journal of  Music Education 33 (1), 51–65.  
DOI: 10.1177/0255761413515815.



Laine, M., Bamberg, J. & Jokinen, P. 2007. Tapaustutkimuksen 
käytäntö ja teoria. Teoksessa M. Laine, J. Bamberg & P. Jokinen 
(toim.). Tapaustutkimuksen taito. Helsinki: Gaudemus, 9–38. 

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden 

Latomaa, T. 2009. Ymmärtävä psykologia: psykologia 
rekonstruktiivisena tieteenä. Teoksessa J. Perttula & T. 
Latomaa (toim.). Kokemuksen tutkimus. Merkitys – tulkinta – 
ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 17–89.

Latomaa, T. 2012. Ymmärtävä psykologia – subjektiivisen 
kokemuksen ja toiminnan subjektiivisen mielekkyyden tutkimusta. 
Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto, T. Latomaa, M. Meriluoto, 
P. Sandelin & T. Suorsa (toim.). Kokemuksen tutkimus 3. Teoria, 
käytäntö, tutkija. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 15–48.

Leemann, L. & Hämäläinen, R.-M. 2016. Asiakasosallisuus, 
sosiaalinen osallisuus ja matalan kynnyksen palvelut. Pohdintaa 
käsitteiden sisällöstä. Yhteiskuntapolitiikka 81 (5), 586–594. 

Lehikoinen, K. 2012. Taiteen soveltava käyttö ja taiteelliset 
interventiot organisaatioissa: Tutkimuksen ja tietopohjan 
lisääminen. Teoksessa P. Rantala & S.-M. Korhonen (toim.). 
Uutta osaamista luomassa – Työelämän kehittäminen taiteen 
keinoin. Lapin yliopiston yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. 
Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.  
Rovaniemi: Lapin yliopisto, 18–23.

Lehmuskoski, A. & Kuusisto-Niemi, S. 2008. Sosiaalialan sanasto 
asiakastietojärjestelmää varten. Sosiaalialan tietoteknologiahanke. 
STAKESin raportteja 30. Helsinki: STAKES. 

Lehtomaa, M. 2009. Fenomenologinen kokemuksen tutkimus: 
haastattelu, analyysi ja ymmärtäminen. Teoksessa J. Perttula &  
T. Latomaa (toim.). Kokemuksen tutkimus. Merkitys – tulkinta – 
ymmärtäminen. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 163–194.



Liikanen, H.-L. 2003. Taide kohtaa elämän – Arts in Hospitals -hanke 
ja kulttuuritoiminta itäsuomalaisten yksiköiden arjessa ja juhlassa. 
Helsinki: Suomen Mielenterveysseura, SMS-Tuotanto Oy.

Liikanen, H.-L. 2010. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus 
toimintaohjelmaksi 2010–2014. Opetusministeriön  
julkaisuja 2010: 1.

Maslow, A. H. 1943. A theory of  human motivation.  
Psychological Review 50, 370–396. 

 
Michalos, A. C. & Kahlke. P. M. 2008. Impact of  Arts-Related 

Activities on the Percieved Quality of  Life. Soc Indic Res (2008) 
89: 193. DOI: 10.1007/s11205-007-9236-x.

Nikander, P. 2011. Laadullisten aineistojen litterointi, kääntäminen ja 
validiteetti. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. Nikander & M. Hyvärinen 
(toim.). Haastattelun analyysi. Tampere: Vastapaino, 432–445.

Perttula, J. 1995a. Kokemus psykologisena tutkimuskohteena. 
Johdatus fenomenologiseen psykologiaan. Tampere: SUFI. 

Perttula, J. 1995b. Fenomenologisen psykologian metodi – kohti 
käsitteellistä selkeyttä. Hoitotiede 7 (1), 3–11.

Perttula, J. 2000. Kokemuksesta tiedoksi: fenomenologisen metodin 
uudelleen muotoilua. Kasvatus 31 (5), 428–442.

Perttula, J. 2009. Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen 
erityistieteen teoria. Teoksessa J. Perttula & T. Latomaa (toim.). 
Kokemuksen tutkimus. Merkitys – tulkinta – ymmärtäminen. 
Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 115–163.

Perttula, J. 2012. Mikä tekee kokemuksen tutkimisesta 
fenomenologista? Fenomenologisen ajatteluni kehityspolkuja. 
Teoksessa L. Kiviniemi, K. Koivisto, T. Latomaa, M. Meriluoto, 
P. Sandelin & T. Suorsa (toim.). Kokemuksen tutkimus 3. Teoria, 
käytäntö, tutkija. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 319–336. 



Pitkälä, K., Routasalo, P., Kautiainen, H., Savikko, N. & 
Tilvis, R. 2005. Ikääntyneiden yksinäisyys. Psykososiaalisen 
ryhmäkuntoutuksen vaikuttavuus. Geriatrisen kuntoutuksen 
tutkimus- ja kehittämishanke. Tutkimusraportti 11.  
Helsinki: Vanhustyön keskusliitto ry.

Pusa, T. 2012. Harmaa taide. Taiteen ja vanhuuden merkityssuhteita. 
Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu, taiteen 
laitos. Doctoral dissertations 89/2012. Helsinki: Aalto-yliopisto.

Putkinen, V., Tervaniemi, M. & Huotilainen, M. 2013. Informal 
musical activities are linked to auditory discrimination and 
attention in 2–3-year-old children: an event-related potential study. 
European Journal of  Neuroscience37(4), 654–61.  
DOI: 10.1111/ejn.12049.

Rauhala, L. 2005. Ihminen kulttuurissa – kulttuuri ihmisessä.  
Helsinki: Gaudeamus.

Rintala, T. 2003. Vanhuskuvat ja vanhustenhuollon muotoutuminen 
1850-luvulta 1990-luvulle. Stakes. Tutkimuksia 132.  
Helsinki: Stakes.

Rosenlöf, A.-M. 2014. Rakenteita ratkomassa. Kulttuurisen seniori- ja 
vanhustyön käytäntöjä ja toimintamalleja.  
Helsinki: Taiteen edistämiskeskus.

Routasalo, P., Toivonen, H. & Rautiainen, M. (toim.) 2013.  
Hyvä arki vanhukselle. Voimavarojen aktivoiminen taidelähtöisillä 
menetelmillä. Turun ammattikorkeakoulun raportteja 154.  
Turun ammattikorkeakoulu.

Ruusuvuori, J. 2011. Litteroijan muistilista. Teoksessa J. Ruusuvuori, P. 
Nikander & M. Hyvärinen (toim.). Haastattelun analyysi.  
Tampere: Vastapaino, 424–431.

Rönkä, A.-L., Kuhanen, I., Liski, M., Niemeläinen, S. & Rantala, 
P. (toim.). 2011. Taide käy työssä: taidelähtöisiä menetelmiä 
työyhteisöissä. Lahden ammattikorkeakoulun julkaisu. Sarja C 
Artikkelikokoelmat, raportit ja muut ajankohtaiset julkaisut, osa 74.



Salimpoor, V., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A. & Zatorre, R. 
2011. Anatomically distinct dopamine release during anticipation 
and experience of  peak emotion to music.  
Nature Neuroscience 14, 257–262. 

Satulehto, M. 1992. Elämismaailma tieteiden perustana. Edmund 

yliopistosta. Vol XXXIII. 

Schein, E. H. 1985/1991. Organisaatiokulttuuri ja johtaminen.  
Suom. R. Liljamo & A. Miettinen. Espoo: Weilin + Göös. 

Schein, E. H. 2001. Yrityskulttuuri – selviytymisopas. Tietoja ja luuloja 
kulttuurimuutoksesta. Suom. P. Rosti.  
Helsinki: Suomen Laatukeskus.

Skingley, A., Martin, A. & Clift, S. 2015. The Contribution of  
Community Singing Groups to the Well-Being of  Older People 
Participant Perspectives From the United Kingdom. Journal of  
Applied Gerontology, 1–23. DOI: 10.1177/0733464815577141. 

Staricoff, R. 2004. Arts in health: a review of  the medical literature. 
Research report 36. London: Arts Council of  England.

Strandman-Suontausta, P. 2013. Vapautta vai vaikuttavuutta? 
Kuvataiteeseen perustuva palvelu hoitolaitosyhteisölle.  
Aalto-yliopiston julkaisusarja. Doctoral Dissertations 28/2013. 
Helsinki:Aalto-yliopisto.

Suni, N. 2011. Selvitystyö kulttuuripalvelujen hyödyntämisestä 
hoitoyksiköissä. Helsinki: Uudenmaan taidetoimikunta. 

Särkämö, T. & Huotilainen, M. 2012. Musiikkia aivoille läpi elämän. 
Suomen lääkärilehti 67 (17), 1334–1339.

 
Särkämö, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Forsblom, A., Soinila, S., 

Mikkonen, M., Autti, T., Silvennoinen, H., Erkkilä, J., Laine, M., 
Peretz, I. & Hietanen, M. 2008. Music listening enhances cognitive 
recovery and mood after middle cerebral artery stroke.  
Brain : a journal of  neurology. 131 (3), 866-876.  
DOI: 10.1093/brain/awn013.

 



Särkämö, T., Tervaniemi, M., Laitinen, S., Numminen, A., Kurki, M., 
Johnson, J.K. & Rantanen, P. 2013.  Cognitive, Emotional, and 

Randomized Controlled Study. The Gerontologist 54 (4), 634–650. 
DOI: 10.1093/geront/gnt100.

Taidealojen erityispätevyyspaletti -hankkeen loppuraportti. 2013. 

Loppuraportti.pdf/1f454965-acbd-4e0d-a04e-1e4da43bdb52 
(viitattu 8.11.2016)

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Toimintaohjelman loppuraportti. 
2010–2014. STM:n raportteja ja muistioita 2015: 17.  
Helsinki: Sosiaali- ja terveysministeriö.

Tiikkainen, P. & Heikkinen, R-L. 2013. Gerontologinen hoitotyö. 
Teoksessa E. Heikkinen, J. Jyrkämä ja T. Rantanen (toim.) 
Gerontologia. Helsinki: Duodecim, 454-465.

Tynjälä, P. 2007. Integratiivinen pedagogiikka osaamisen 
kehittämisessä. Teoksessa H. Kotila, A. Mutanen & M.V. Volanen 
(toim.). Taidon tieto. Helsinki: Edita, 11–36.

Tynjälä, P. 2008a. Työelämän asiantuntijuus ja 
korkeakoulupedagogiikka. Aikuiskasvatus 28 (2), 124–127.

Tynjälä, P. 2008b. Perpectives into Learning at the Workplace. 
Educational Research Review 3, 130–154.

Tynjälä, P. 2011. Asiantuntijuuden kehittämisen pedagogiikkaa. 
Teoksessa K. Collin, S. Paloniemi, H. Rasku-Puttonen & P. Tynjälä 
(toim.). Luovuus, oppiminen ja asiantuntijuus.  
Helsinki: WSOY, 79–95.

Tynjälä, P., Heikkinen, H. L. T. & Huttunen, R. 2006. 
Konstruktivistinen oppimiskäsitys oppimisen ja ohjaamisen 
perustana. Teoksessa P. Kalli & A. Malinen (toim.). 
Konstruktivismi ja realismi. Aikuiskasvatuksen 45. vuosikirja. 
Vantaa: Kansanvalistusseura, 20–48.



Uusikylä, K. 2012. Luovuus kuuluu kaikille. Jyväskylä: PS-kustannus.

Vallejo-Medina, A., Vehviläinen, S., Haukka, U.-M., Pyykkö, V. & 
Kivelä, S.-L. 2007. Vanhustenhoito. Helsinki: WSOY.

Van Manen, M. 1990. Researching Lived Experience.  
New York: State University of  New York Press.

Van Manen, M. 2007. Phenomenology of  Practice.  
Phenomenology & Practice 1 (1), 11–30.

Varho, J. & Lehtovirta, M. (toim.) 2010. Taidetta ikä kaikki: Selvitys 
ikäihmisten hoivayhteisöjen kulttuuritoiminnasta Helsingissä. 
Helsingin kaupunki, kulttuurikeskus. 

Varto, J. 2005. Laadullisen tutkimuksen metodologia. Saatavissa: 

metodologia. (viitattu 8.11.2016)

Vella-Burrows, T. 2016. The arts and older people: a global 
perspective. In Clift, S. & Camic P. M. (eds.). Oxford textbook of  
creative arts, health and wellbeing. International perspectives on 
practice, policy and research. Oxford University Press, 235–244.

Vilkko, A. 2000. Riittävästi koti. Janus 8 (3), 213–230. 

Vilkko, A., Suikkanen, A. & Järvinen-Tassopoulos, J. (toim.) 2010. 
Kotia paikantamassa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus.

Virolainen, J. 2015. Kulttuuri osallistumisen muuttuvat 
merkitykset. Katsaus taiteeseen ja kulttuuriin osallistumiseen, 
osallisuuteen ja osallistumattomuuteen. Helsinki. 

 
(Viitattu 8.11.2016)



Virtanen, P., Suoheimo, M., Lamminmäki, S., Ahonen, P. & Suokas, 
M. 2011. Matkaopas asiakaslähtöiseen sosiaali- ja terveyspalvelujen 
kehittämiseen. Tekes-katsaus 281/2011. Helsinki: Tekes.

Wan, C. Y. & Schlaug, G. 2010. Music Making as a Tool for 
Promoting Brain Plasticity across the Life Span.  
Neuroscientist 16, 566–577.

 
Wenger, E. 1998/1999. Communities of  practice.  

Cambridge: Cambridge University Press.

Zeilig, H., Killick, J. & Fox. C. 2014. The participative arts for people 
living with a dementia: A critical review. International Journal of  
Ageing and Later Life 9 (1), 7–34. 



Tiedote tutkimushankkeesta

Kohti luovaa arkea -tutkimushanke

Kohti luovaa arkea - kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa on kaksivuotinen 
tutkimus- ja kehittämishanke, joka toimii osana Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja 
yhteistyöohjelmaa. Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä luovuuden, osallistavan musiikki- ja 
taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkökulman merkityksestä ja mahdollisuuksista syventää 
asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vanhustyössä. Tähän pyritään keräämällä kokemuksia kulttuurisesta 
vanhustyöstä sekä työntekijöiden, esimiesten että asiakkaiden näkökulmista.

Aineistoa kerätään haastattelemalla, tilanteita havainnoimalla sekä kehittämistyötä dokumentoimalla. 
Kokemusten analysointi tuo tietoa kulttuurisen vanhustyön merkityksestä ja auttaa tunnistamaan keskeisiä 
kehittämiskohtia vanhuspalveluissa. Yhdistämällä musiikki- ja taidetoiminnan asiantuntijuuden, 
gerontologisen tiedon ja vanhustyötä tekevien osaamisen mahdollistuu laaja-alainen yhteiskehittäminen. 
Lisääntyvän tiedon myötä ja tarttumalla tutkimuksessa havaittuihin kehittämiskohtiin parannetaan 
asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vanhuspalveluissa.

Tutkimuksessa kerättyä tietoa käsitellään niin, että yksilökohtaiset asiakkaan tai henkilökunnan tiedot 
eivät paljastu. Kaikki hankkeessa työskentelevät allekirjoittavat salassapito- ja 
vaitiolovelvollisuussopimuksen, jonka perusteella 

ei paljastu ulkopuolisille. Tutkimushankkeeseen osallistuvat 
allekirjoittavat tutkimussuostumuksen, jossa kerrotaan aineiston luottamuksellisuudesta ja osallistujien 
oikeuksista. Tutkimushankkeen aikana toteutetaan opiskelijayhteistyössä opintojaksoihin sidottuja 
projekteja ja myös mahdollisuutta opinnäytetyön tekemiseen tarjotaan.

Hanketta koordinoiva Metropolia Ammattikorkeakoulu toimii tiiviissä yhteistyössä 
Tutkimushankkeen johtajana toimii FT, MuM, Laura Huhtinen-Hildén ja hänen lisäkseen 

hankkeen tutkijoina toimivat TaT, FM, Pia Strandman-Suontausta sekä YTM, Geronomi (AMK), Anna 
Puustelli-Pitkänen Metropoliasta. Tutkimushankkeessa saatua tietoa voidaan käyttää laajasti vanhustyön 
asiakaslähtöisen suunnittelun ja toteuttamisen tukena ja sitä on tarkoitus levittää aktiivisesti 

koko maassa tapahtuvan kulttuurisen vanhustyön kehittämiseen. 
Tutkimushanke käynnistyy 

kevään 2015 aikana ja varsinainen aineistonkeruu ja toiminta aloitetaan syksyllä 2015. 
Kiitos osallistumisestanne tutkimus- ja kehittämishankkeeseen ja sen myötä luovan arjen rakentamiseen 
osana vanhustyötä. 
Lisätietoja:
Projektipäällikkö 
FT, MuM Laura Huhtinen-Hildén
+358 50 401 3469 
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Tutkimussuostumus 

Kohti luovaa arkea - kulttuurinen vanhustyö asiakaslähtöisessä toimintakulttuurissa on kaksivuotinen 
tutkimus- ja kehittämishanke, joka toimii osana Kaupunkitutkimus ja metropolipolitiikka tutkimus- ja 
yhteistyöohjelmaa. Sen keskeisenä tavoitteena on lisätä ymmärrystä luovuuden, osallistavan musiikki- ja 
taidetoiminnan sekä kulttuuria arvostavan näkökulman merkityksestä ja mahdollisuuksista syventää 
asiakaslähtöistä toimintakulttuuria vanhustyössä. Tähän pyritään keräämällä kokemuksia kulttuurisesta 
vanhustyöstä sekä työntekijöiden, esimiesten että asiakkaiden näkökulmista.

Aineistoa kerätään haastattelemalla, 
tilanteita havainnoimalla sekä kehittämistyötä dokumentoimalla. Kokemusten analysointi tuo tietoa 
kulttuurisen vanhustyön merkityksestä ja auttaa tunnistamaan keskeisiä kehittämiskohtia 
vanhuspalveluissa.

 
Mikäli 

työntekijä haluaa kieltäytyä tai vetäytyä tutkimuksesta, hän voi ilmoittaa asiasta 
joka informoi edelleen tutkijoita. 

Tutkimushankkeen aikana järjestetään kertyneen tiedon jakamista varten seminaareja sekä kirjoitetaan 
loppuraportti. 
Tällä lomakkeella pyydämme suostumuksenne haastatteluun ja siitä saatujen tietojen käyttämiseen Kohti 
luovaa arkea -tutkimushankkeessa ja siihen liittyvässä kehittämistyössä. Haastatteluun osallistuminen on 
vapaaehtoista ja siitä on mahdollista kieltäytyä myös jälkikäteen ilman perusteluja. Saatuja tietoja 
käsitellään luottamuksellisesti ja anonyymisti, siten että haastateltavan henkilöllisyyttä 
ei voida tunnistaa. Tietoja ei luovuteta tutkimushankkeen ulkopuolisille tahoille. Tutkimushankkeen 
toimijoita ja opiskelijoita sitoo vaitiolo- ja salassapitovelvollisuus. 

Annan luvan siihen, että haastatteluani saa käyttää Kohti luovaa arkea -tutkimushankkeessa.

Paikka ja aika:

_________________________________________________

_________________________________________________

Allekirjoitus ja nimenselvennys 

Tutkimussuostumuksesta on tehty kaksi kappaletta, joista toinen jää haastateltavalle ja toinen Kohti 
luovaa arkea - tutkimushankkeelle.
Lisätietoja:
Projektipäällikkö 
FT, MuM Laura Huhtinen-Hildén
+358 50 401 3469 



VAITIOLOSITOUMUS KOHTI LUOVAA ARKEA -TUTKIMUSHANKKEESSA

Tutkimushankkeeseen osallistumalla sitoudut olemaan paljastamatta Kohti luovaa arkea -
tutkimushankkeessa tietoon tullutta salassa pidettävää tai luottamuksellisista tietoa sekä tietoa, 
josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Tietoontulo on voinut tapahtua virallisesti tai 
epävirallisesti, suullisesti, sähköisesti tai kirjallisesti. 

Olet ymmärtänyt, että vaitiolovelvollisuus jatkuu myös sen jälkeen, kun mukana olo Kohti luovaa 
arkea -tutkimushankkeessa on päättynyt. 
 
Olet myös tietoinen oikeustoimista, jotka mahdollisesti seuraavat siitä, jos et noudata tätä
sitoumusta.

Alla otteet vaitioloa ja salassapitoa koskevasta lainsäädännöstä.

Paikka ja aika:

_____________________________________________________________________________

Nimi ja asema/nimike sekä työnantaja

_____________________________________________________________________________

Nimenselvennys: ______________________________________________________________

Sitoumus tehdään kahtena kappaleena, joista toinen jää vaitiolositoumuksen tekijälle ja toinen Kohti 
luovaa arkea -tutkimushankkeelle

Ote Julkisuuslaista

23 §

Vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto

«Viranomaisen» palveluksessa oleva samoin kuin luottamustehtävää hoitava ei saa paljastaa asiakirjan salassa pidettävää sisältöä tai 
tietoa, joka asiakirjaan merkittynä olisi salassa pidettävä, eikä muutakaan viranomaisessa toimiessaan tietoonsa saamaa seikkaa, 
josta lailla on säädetty vaitiolovelvollisuus. Vaitiolovelvollisuuden piiriin kuuluvaa tietoa ei saa paljastaa senkään jälkeen, kun 
toiminta viranomaisessa tai tehtävän hoitaminen «viranomaisen» lukuun on päättynyt.

Mitä 1 momentissa säädetään, koskee myös sitä, joka harjoittelijana tai muutoin toimii viranomaisessa taikka «viranomaisen» 
toimeksiannosta tai toimeksiantotehtävää hoitavan palveluksessa taikka joka on saanut salassa pidettäviä tietoja lain tai lain 
perusteella annetun luvan nojalla, jollei laista tai sen perusteella annetusta luvasta muuta johdu. Vaitiolovelvollisuus on myös sillä, 
jolle viranomainen on ilmoittanut julkisuus- tai salassapito-olettaman sisältävän salassapitosäännöksen osoittamissa rajoissa tietoja, 
jotka ovat yleisöltä salassa pidettäviä. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa ei saa ilmaista sivullisille asianosaisaseman 
perusteella saatuja salassa pidettäviä tietoja, jotka koskevat muita kuin asianosaista itseään. (23.6.2005/495) 

Edellä 1 tai 2 momentissa tarkoitettu henkilö ei saa käyttää salassa pidettäviä tietoja omaksi taikka toisen hyödyksi tai toisen 
vahingoksi. Asianosainen, hänen edustajansa tai avustajansa saa kuitenkin käyttää muita kuin asianosaista itseään koskevia tietoja, 
kun kysymys on sen oikeuden, edun tai velvollisuuden hoitamista koskevasta asiasta, johon asianosaisen tiedonsaantioikeus on perustunut.



24 §
Salassa pidettävät «viranomaisen» asiakirjat

Salassa pidettäviä «viranomaisen» asiakirjoja ovat, jollei erikseen toisin säädetä:
24) asiakirjat, jotka koskevat pakolaista tai turvapaikan, oleskeluluvan tai viisumin hakijaa, jollei ole ilmeistä, että tiedon antaminen 
niistä ei vaaranna pakolaisen tai hakijan tai näiden läheisten turvallisuutta;
25) asiakirjat, jotka sisältävät tietoja sosiaalihuollon asiakkaasta tai työhallinnon henkilöasiakkaasta sekä tämän saamasta etuudesta 
tai tukitoimesta taikka sosiaalihuollon palvelusta tai työhallinnon henkilöasiakkaan palvelusta taikka tietoja henkilön 
terveydentilasta tai vammaisuudesta taikka hänen saamastaan terveydenhuollon ja kuntoutuksen palvelusta taikka tietoja henkilön 
seksuaalisesta käyttäytymisestä ja suuntautumisesta; (11.12.2002/1060) 

Ote Henkilötietolaista:

3 luku 
Arkaluonteiset tiedot ja henkilötunnus
11 § 
Arkaluonteisten tietojen käsittelykielto
Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely on kielletty. Arkaluonteisina tietoina pidetään henkilötietoja, jotka kuvaavat tai on 
tarkoitettu kuvaamaan:
1) rotua tai etnistä alkuperää;
2) henkilön yhteiskunnallista, poliittista tai uskonnollista vakaumusta tai ammattiliittoon kuulumista;
3) rikollista tekoa, rangaistusta tai muuta rikoksen seuraamusta;
4) henkilön terveydentilaa, sairautta tai vammaisuutta taikka häneen kohdistettuja hoitotoimenpiteitä tai niihin verrattavia toimia;
5) henkilön seksuaalista suuntautumista tai käyttäytymistä; taikka
6) henkilön sosiaalihuollon tarvetta tai hänen saamiaan sosiaalihuollon palveluja, tukitoimia ja muita sosiaalihuollon etuuksia.

Ote rikoslaista:

38 luku (21.4.1995/578) 
Tieto- ja viestintärikoksista
1 § (21.4.1995/578) 
Salassapitorikos
Joka laissa tai asetuksessa säädetyn taikka viranomaisen lain nojalla erikseen määräämän salassapitovelvollisuuden vastaisesti
1) paljastaa salassa pidettävän seikan, josta hän on asemassaan, toimessaan tai tehtävää suorittaessaan saanut tiedon, taikka
2) käyttää tällaista salaisuutta omaksi tai toisen hyödyksi,
on tuomittava, jollei teko ole rangaistava 40 luvun 5 §:n mukaan, salassapitorikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.
2 § (21.4.1995/578) 

Salassapitorikkomus

Jos salassapitorikos, huomioon ottaen teon merkitys yksityisyyden tai luottamuksellisuuden suojan kannalta taikka muut rikokseen  
liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen vähäinen, rikoksentekijä on tuomittava salassapitorikkomuksesta sakkoon.

Salassapitorikkomuksesta tuomitaan myös se, joka on syyllistynyt sellaiseen 1 §:ssä tarkoitettuun salassapitovelvollisuuden 
rikkomiseen, joka on erikseen säädetty salassapitorikkomuksena rangaistavaksi.




