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Opettajien ja taiteilijoiden kokemukset 

tutkimuksen kohteena
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Koulujen ja taidelaitosten yhteistyön 

kehittäminen tutkimuksen avulla:
Onnistumisia, haasteita ja kehittämisehdotuksia

TUTKIMUSTEHTÄVÄT 
• Tuottaa tutkimusperustaisia 

toimenpidesuosituksia, joiden 

avulla koulujen ja taidelaitosten 

yhteistyötä voidaan kehittää 

• Saada esiin ”pullonkaulat”: 

selvitetään hyviä ja huonoja 

käytänteitä taidelaitos-koulu-

yhteistyössä

TUTKIMUSKYSYMYKSET:

• Miten monialainen yhteistyö toimi 

suhteessa hankkeen tavoitteisiin?

• Miten toimintamallia voi/tulee 

kehittää? 

TUTKIMUSSTRATEGIA:

• kehittämisperustainen 

arviointitutkimus 

• Toimijat osallistetaan

tutkimuksen eri 

vaiheissa tavoitteiden 

asettamiseen, 

aineistonkeruuseen ja 

jatkokehittämiseen
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Taidetestaajat – koulujen ja 

taidelaitosten kokemukset käyttöön

Koulut: rehtorit ja 

opettajat 

Kulttuurilaitokset: 

johtajat, 

yleisötyöntekijät ja 

taiteilijat 

Taidetestaajat-

hankkeen 

aluekoordinaattorit

TARKENNETUT TUTKIMUSKYSYMYKSET:

• Minkälaisia kokemuksia koulujen ja 

taideinstituutioiden toimijoilla on ollut 

hankkeesta?

• Miten monialainen yhteistyö ja 

vuorovaikutus toimi?

• Kuinka koulujen ja taidelaitosten 

yhteistyötä kannattaisi kehittää?

• Millaisia kehittämisehdotuksia toimijoilla 

on? 

• Toteutuivatko hankkeelle asetetut 

tavoitteet? 

• Mitä opittiin? 

• Mitä ovat hankkeen potentiaaliset 

vaikutukset?
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Taiteen saavutettavuus – perusoikeus

Taidetestaajat-hankkeen 

tavoite on parantaa 

nuorten taiteen 

saavutettavuutta.

Koulut tavoittavat 

parhaiten nekin nuoret, 

jotka eivät muuten 

osallistu 

kulttuuripalveluihin.

Maantieteellinen 

saavutettavuus: liian pitkä 

etäisyys on keskeisimpiä 

esteitä kulttuuripalveluihin 

osallistumiselle.

Kulttuurinen pääoma: 

sosioekonominen tausta 

vaikuttaa kulttuuriseen 

osallisuuteen (Bourdieu)

Kulttuurikompetenssi: 

kyky omaksua, käyttää ja 

muuttaa kulttuuria



Monialaisuus palvelujen tuottamisessa: 
Koulut ja kulttuurilaitokset kohtaavat

Julkiset palvelut murroksessa:
• palvelualat toteuttavat yhteisiä 

julkisia ohjelmia ja strategioita
• Esim. kunnalliset suunnitelmat 

lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi

Peruskoulu: OPS perusteet 2014:
• Laaja-alainen ja ilmiöpohjainen 

oppiminen
• Oppimisympäristöjen 

laajentaminen koulujen 
ulkopuolelle
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Kulttuurilaitokset: 

• Laajeneva toimintakenttä ja 

yhteistyöverkostot, esim. 

yleisötyön kohdentaminen ja 

korostaminen

Lastenkulttuurikeskukset: 

• Linkki opetuksen ja kulttuurin 

toimijoiden välillä > 

monialaisen yhteistyön 

rakentaminen

• Kulttuurikasvatussuunnitelmat

Yhdenvertaisen osallistumisen parempi toteutuminen edellyttää
eri tahojen ja instituutioiden monialaista yhteistyötä! 



Tutkimuksen 
tuloksena koulujen 
ja taidelaitosten
yhteistyölle 
löydetään uusia 
toiminnallisia 
ratkaisuja

Aineisto kerätään vaiheittain:

1.verkkopohjainen kysely koulujen ja 

taidelaitosten edustajille

2.teemahaastattelu, valikoitu otos 

vastaajia

3.toiminnallisen yhteiskehittämisen 

avulla kerätty aineisto 

(muutoslaboratorio)
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