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POLICY BRIEF

Tämä toimenpidesuositus on
suunnattu kunnille sekä kunnassa
toimiville palveluntuottajille,
kuten taiteen perusopetuksen
oppilaitoksille, peruskouluille,
seurakunnille, päiväkodeille,
lastenkulttuurikeskuksille ja muille
kolmannen sektorin toimijoille
sekä poliittiselle päätöksenteolle
ja sitä valmisteleville virastoille ja
ministeriöille.
Etsivä kulttuurityö on investointi tulevaisuuteen. Etsivä kulttuurityö edistää lasten ja nuorten kulttuurista osallisuutta
ja siten tukee heidän hyvinvointiaan ja
ehkäisee syrjäytymistä.

Etsivä kulttuurityö
lisää lasten ja nuorten
kulttuurista osallisuutta

kuva: Kai Lehikoinen

H

uoli ihmisten hyvinvoinnista ja jatkuva eriarvoistuminen yhteiskunnassa velvoittaa kunnat yksilöiden negatiivisten kierteiden ja kehityskulkujen ennakoimiseen, katkaisemiseen ja kääntämiseen. Tässä toimenpidesuosituksessa ehdotamme toteutettavaksi etsivää kulttuurityötä,
joka pyrkii edistämään lasten ja nuorten aktiivista osallisuutta taiteisiin ja
kulttuuriin. Etsivän kulttuurityön tavoitteena on parantaa elämän laatua,
vahvistaa yhteisöllisyyttä, tukea hyvinvointia ja siten ehkäistä syrjäytymistä. Etsivä kulttuurityö on yksi tapa toteuttaa lapsistrategian mukaista perhemyönteisyyttä, koska sen piirissä on myös vanhempien ja lasten välistä
yhteistoimintaa.1 Etsivällä kulttuurityöllä kunta toteuttaa kuntien kulttuuritoimilain mukaista tehtävää edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista
saatavuutta ja monipuolista käyttöä. Näin se edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin, taiteeseen
ja sivistykseen. Keskeinen osa sen toteuttamista on sektorirajat ylittävä yhteistyö. Tärkeää on kunnan eri palvelujen aktiivinen yhteen sovittaminen
siten, että ennaltaehkäistään ongelmia ja tuetaan hyvinvointia.2
Etsivä kulttuurityö on kehittyvä käsite ja toimintamalli.3 Se nojaa olemassa oleviin kulttuurisen ja etsivän nuorisotyön periaatteisiin, kokeiluihin ja hankkeisiin. Etsivän kulttuurityön avulla edistetään kulttuuripalvelujen saavutettavuutta esimerkiksi räätälöimällä palveluita ottamalla
huomioon käyttäjien tarpeet ja kiinnostuksen kohteet sekä viemällä palveluita sinne, missä mahdolliset palvelun käyttäjät ovat.4
Ehdotamme seuraavia toimenpiteitä etsivän kulttuurityön toteuttamiseksi lasten ja nuorten keskuudessa:
1. Etsivän kulttuurityön asiantuntija. Etsivän kulttuurityön toteut-

tamiseksi kunnassa on oltava henkilö, jonka tehtäviin kuuluu

·· kartoittaa kunnan kulttuuripalvelujen tarpeet, saatavuus ja tuotantorakenteet sekä arvioida kulttuurisen osallisuuden yhdenvertaisuuden toteutumista sekä toteutumisen haasteita lasten ja nuorten osalta
kunnan alueella
·· tunnistaa, mitkä ovat osallistumisen esteet ja miten niitä voidaan purkaa viranomaistahojen ja kulttuuritoimijoiden yhteistoiminnan avulla
·· määrittää viranomaistahojen ja kulttuuritoimijoiden yhteistoiminnan mahdollisuudet
·· luoda, koordinoida ja lujittaa viranomaistahojen ja kulttuuritoimijoiden yhteistoimintaa sekä seurata sen toteutumista.
2. Sektorirajat ylittävä yhteistyö. Lasten ja nuorten kulttuurista osal-

lisuutta lisätään ja edistetään yhteiskuntaan vakiintuneet sektorirajat
(esim. kulttuuri, liikunta, sosiaalihuolto, opetus- ja kasvatus) ylittävän
yhteistyön avulla.5

Esimerkki A:

Vuonna 2013 käynnistynyt Floora-hanke on esimerkki sektorirajat ylittävästä etsivästä kulttuurityöstä. Sen avulla hankkeessa on pyritty saamaan syrjäytymisvaarassa olevia tai muista syistä taiteen perusopetuksen ulkopuolelle jääneitä oppilaita soitonopintojen piiriin. Yhteistyötä
Floorassa ovat tehneet musiikkiopistot, koulut ja koulun oppilashuollot,
sosiaalitoimet, kolmannen sektorin edustajat ja maahanmuuttajatoimet.6
Yhteistyön tuloksena noin 170 lasta ja nuorta on päässyt soitonopintojen
piiriin, ja osa heistä on myöhemmin sijoittunut oppilaiksi oppilaitoksiin
normaalien sisäänottokäytäntöjen kautta. Hanke on tuottanut erilaisia
mahdollisia yhteistyömalleja lähtökohtanaan taiteen perusopetuksen yhdenvertainen saavutettavuus.
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3. Toiminnan tuottaminen yhteistyössä lasten ja nuorten kanssa.

Ehdotamme, että nuorten ohjauspalvelujärjestelmää ja -toimintaa
tuotettaisiin ja kehitettäisiin kulttuurisen nuorisotyön viitekehyksestä ja kriittisen pedagogiikan lähtökohdista yhdessä lasten ja nuorten
kanssa sektorirajat ylittäen asiakas- ja tarvelähtöisesti.7

Esimerkki B:

Lahden kaupungissa nuorten ohjauspalvelutoimintaa on kehitetty yhdessä
nuorten aikuisten kanssa taidekasvatuksellisessa prosessissa, jossa tutkimusperustaisen teatterin keinoin tuotettiin Virastovideo. Video on nuorten
aikuisten esityksellinen puheenvuoro, joka kuvaa heidän kokemuksiaan
nuorten ohjauspalvelujärjestelmästä. Videon avulla nuorisokasvatuksen
ja ohjaamisen ammattilaiset ovat tarkastelleet kriittisesti omaa rooliaan ja
osittain myös kyseenalaistaneet kasvatuksen ja ohjaustyön palveluna.
Esimerkki C:

SONGLAB on uusi matalan kynnyksen biisipajamalli, joka toteutetaan taiteen perusopetuksen, nuorisotyön, kansalaisopistojen ja kirjastojen välillä
taidekasvatuksen saavutettavuuden parantamiseksi nuorten keskuudessa.
SONGLAB tarjoaa oman musiikin tekemisestä kiinnostuneille ja erilaisista taustoista tuleville nuorille puitteet säveltää, sanoittaa ja tuottaa sekä
julkistaa omaa musiikkia yhdessä muiden nuorten kanssa. Toimintamalli
tukee kulttuurista moninaisuutta rekrytoimalla aktiivisesti mukaan myös
monikulttuurisia nuoria. Yhteisessä musiikkiprojektissa työskenteleminen antaa mahdollisuuden tavata toisia oman musiikin tekemisestä kiinnostuneita nuoria ja tukee samalla maahanmuuttajataustaisten nuorten
sosiaalista integraatiota. SONGLAB käynnistyi Helsingissä maaliskuussa
2019. Helsingin yhteistyökumppanit ovat Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Tiuku ry, Länsi-Helsingin musiikkiopisto ja Taideyliopisto. Helsingin kaupunki tukee toimintamallin pilotointia vuonna 2019.
4. Hyvinvointisuunnitelmat. Kunta laatii toimialarajat ylittävät kult-

tuurihyvinvointi- ja kulttuurikasvatussuunnitelmat tukemaan kasvatus- ja opetustehtävää sekä kulttuuristen oikeuksien toteutumista.
Kunnan toimintasuunnitelmissa kiinnitetään erityisesti huomiota
lasten ja nuorten palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena on määrätietoinen yhteistoimintakulttuuri, joka ennaltaehkäisee ongelmia,
rakentaa inhimillistä, kulttuurista ja sosiaalista pääomaa sekä tukee
aktiivista kansalaisuutta.

Mitä on etsivä kulttuurityö?

ETSIVÄ KULTTUURITYÖ on kulttuurista yhdenvertaisuus- ja tasa-arvotyötä, jossa tavoitteena on edistää kulttuuristen perusoikeuksien toteutumista ja yhdenvertaistaa osallistumisen mahdollisuuksia.
Etsivä kulttuurityö on viranomaistahon ja kulttuuritoimijoiden tavoitteellista ja ohjattua yhteistoimintaa, jonka toteutumista seurataan.8 Se
voidaan liittää osaksi koulun ja kunnan kulttuurikasvatus- ja hyvinvointisuunnitelmaa, joka toteuttaa kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain
periaatteita.9
Etsivän työn painopiste on aloitteellisessa ja ennakoivassa toiminnassa, joka toteutuu ennen kuin syrjäytyminen alkaa ja/tai ennen
kuin tarvitaan korjaavia toimenpiteitä. Taiteen perusopetusta sekä kulttuuri- ja nuorisopalveluja tarjotaan erityisesti niille lapsille ja nuorille,
jotka ovat sosioekonomisista, kulttuurisista tai sukupuoleen tai tiedon
saamiseen/ymmärtämiseen liittyvistä syistä vaarassa jäädä kulttuuripalvelujen ulkopuolelle.
Työskentelyn lähtökohtana on matalan kynnyksen taidetoiminta
ja taidekasvatus, joka voi kannustaa laajaan ja pitkäkestoiseen harrastamiseen. Yhteisenä tavoitteena on pitkäjänteisellä yhteistyöllä varmistaa
mahdollisimman kattavat ja sujuvat kulttuuriharrastuspalvelut ja -polut.

Esimerkki D.

Matalan kynnyksen tanssityöpaja 9-vuotiaille pojille: Tanssityöpajan 12
oppilaan ryhmä koostui pojista, jotka olivat hakeneet peruskoulun tanssipainotteiselle luokalle mutta karsiutuneet soveltuvuuskokeiden perusteella. Työpajan muodosti ArtsEqual-hankkeessa toimiva tanssin opettaja
ja tutkija etsivä kulttuurityö -ajatuksen innoittamana ja poikien vanhempien yhteydenoton tuloksena. Työpajassa haluttiin tukea poikien tanssin
harrastamista, ja opetuksessa edettiin oppijalähtöisesti. 10-viikkoa kestänyt työpaja oli oppilaille maksuton, ja yhteistyökumppanina toimi taiteen
perusopetusta antava Vapaa tanssikoulu. Lähes kaikki oppilaat toivoivat
työpajalle jatkoa. Heistä osa jatkoi tanssin opiskelua tanssikoulussa välittömästi työpajan jälkeen.
Kulttuurinen osallisuus ehkäisee syrjäytymistä ja luo hyvinvointia

Tämän päivän suomalaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa on monia haasteita: Sosiaalis-taloudellinen eriarvoisuus lisääntyy, ja huono-osaisuus
kasautuu. Vanhusten yksinäisyys ja nuorten miesten syrjäytyminen ovat
näkyviä ongelmia.10 Koululaiset tuntevat jonkinasteista kyynisyyttä koulunkäyntiä kohtaan jo alakoulun loppuvaiheessa. Hälyttävää on, että 15
prosenttia heistä kokee koulun täysin merkityksettömänä tulevaisuutensa kannalta.11
Tutkimusten mukaan valtaosalla vuosina 1987 ja 1997 syntyneistä on
ollut myönteinen ja turvattu lapsuus.12 Kuitenkin osalla heistä on merkittäviä ja pitkällä aikavälillä huolestuttavia vaikeuksia kiinnittyä yhteiskuntaan. Esimerkiksi vuonna 1987 syntyneistä 14 prosenttia ei ollut
suorittanut mitään tutkintoa yhdeksän vuotta peruskoulun päättymisen
jälkeen. Koulutuksen ja yhteiskunnallisen osallisuuden puute voivat johtaa syrjäytymiseen tai työmarkkinoiden ulkopuolelle jäämiseen. Lisäksi
vuonna 1987 syntyneillä on hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä haasteita:
Joka kolmas heistä on saanut joko psykiatrisen diagnoosin tai hankkinut
psyykenlääkkeitä. Tilanne vuonna 1997 syntyneiden osalta ei osoita muutosta parempaan.13
Lukuisten tutkimusten mukaan taidekasvatus ja taiteellinen harrastustoiminta ovat yhteydessä oppimiseen, hyvinvointiin ja sosiaalisten
taitojen kehittymiseen.14 On myös monia tutkimuksia, joissa kulttuurinen pääoma on yhdistetty oppimistuloksiin, akateemiseen kyvykkyyteen
ja koulutusvalintoihin.15 Aikuistumisen myötä kulttuurinen pääoma on
yhteydessä sosiaaliseen osallisuuteen, hyvinvointiin, elämän mielekkyyteen ja merkityksellisyyteen.16
Tällä hetkellä taidekasvatuksen syrjäytymistä ehkäisevät ja hyvinvointivaikutukset toteutuvat vain osittain. Taidetoiminta ja -kasvatus eivät
saavuta kaikkia, jolloin vaikutusmahdollisuutta ei synny. Yhtenä syynä
pidetään rakenteesta johtuvaa ulossulkemista.
Lisäämällä mahdollisuuksia osallistua taideharrastuksiin voidaan
edesauttaa mm. eri taustaisten nuorten sosiaalista yhteistoimintaa, tutustumista toisiinsa ja toiseuden kohtaamista.17 Tutkimukset osoittavat,
että etsivä nuorisotyö ja harrastustoiminnan aktiivinen tarjonta vahvistavat olemassa olevia palveluverkostoja, madaltavat kynnystä osallistua
harrastustoimintaan ja lisäävät kulttuuriseen nuorisotoimintaan osallistumista.18 Kulttuurinen osallisuus tukee yksilön kokemusta ihmisenä
olemisen arvokkuudesta ja elämän merkityksellisyydestä sekä rohkaisee
toimijuuteen.19
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Etsivää kulttuurityötä perustelevat dokumentit:

·· Suomen perustuslaki (731/1999), jonka turvaamiin kulttuurisiin perusoikeuksiin kuuluu oikeus osallistua taiteeseen ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään sekä ilmaista itseään. Nämä perusoikeudet
on mainittu myös useissa Suomea koskevissa ihmisoikeussopimuksissa ja YK:n ihmisoikeuksien julistuksessa.
·· Kulttuuritoimintalaki (166/2019), jonka mukaan kunta edistää kuntalaisten yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja osallistumista kulttuuriin,
taiteeseen ja sivistykseen.
·· Opetus- ja kulttuuriministeriön harrastamisen strategia, jossa esitetään toimenpiteitä, jotta jokaisella lapsella ja nuorella olisi mahdollisuus harrastukseen, joka on yhteydessä merkityksellisyyteen, osallisuuteen ja hyvinvointiin.20
·· Kuntaliiton hallitusohjelmatavoitteet (2019 - 2023), jotka kulttuuri-,
kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluiden kohdalla asettavat tavoitteeksi tunnistaa näiden palveluiden merkitys kunnan elinvoimaa ja
kuntalaisten hyvinvointia ja terveyttä vahvistavina tekijöinä.21
·· Taiteen prosenttiperiaatteen laajentaminen -kärkihankkeen (2016–
2018) loppuraportti, jonka mukaan taiteen ja kulttuurin tulee olla
osa kunnan hyvinvoinnin ja elinvoiman edistämistä. Loppuraportti
ehdottaa, että kunnat edistävät alueellaan laadukasta taide- ja kulttuuritoimintaa, mikä osaltaan vahvistaa asukkaiden hyvinvointia ja
osallisuutta.22
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