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6 tutkimusryhmää

noin 70 tutkijaa

50 vuorovaikutus-
kumppania

6 vuotta, 2015–2020

3,9 M euroa 2015-17

Suomen Akatemian
Strategisen tutkimuksen
neuvoston rahoittama

Suurin taiteiden ja 
taidepedagogiikan
tutkimushanke Suomen
historiassa

Taideyliopiston koordinoima
monitieteinen tutkimushanke. 
Konsortiossa mukana myös: 
• Kulttuuripoliittisen tutkimuksen

edistämissäätiö Cupore
• Lappeenrannan teknillinen

yliopisto
• Turun yliopisto
• Työterveyslaitos
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Exploring forces of attraction and psychological distances with the Spanish artist Saioa Olmo in a lab produced by TILLT in Sweden. photo Emelie Trossö

Producers have a role in developing not only artists, but also the arts.

Exploring forces of attraction and psychological
distances with the Spanish artist Saioa Olmo in a 
lab produced by TILLT in Sweden.



taide on aina olemassa suhteessa yhteiskuntaan 

taiteilija on sosiaalinen eläin, jonka käsitys itsestä, ympäröivästä 
maailmasta ja taiteesta on sosiaalisesti rakentunutta

taiteellinen toiminta on yksi inhimillisen toiminnan alue muiden 
joukossa; taideteot ovat sosiaalisia tekoja – niitä ohjaa omassa 
ajassaan sosiaalisesti rakentunut käsitys taiteesta, taiteen tekemisen 
menetelmistä ja aiheista (Wolff 1993) 

taide ja taiteilija osana laajempaa sosiaalista systeemiä ja sen 
instituutioita, joiden toimintaa säätelevät historiallisesti erityiset 
puhunnan tavat ja periaatteet. Niiden väittämät ja säännöt ohjaavat ja 
säätelevät myös yksilöiden käyttäytymistä ja yhteistoimintaa             
(ks. Berger & Luckmann 1966; Miller 2012.)



arvot
- luovat perustan ihmisen maailmankatsomukselle –

sille, mikä koetaan tavoiteltavaksi, haluttavaksi tai 
säilytettäväksi

- ovat kulttuurisia – periytyvät yleensä sukupolvelta 
toiselle muodostaen arvoperustan, josta käsin 
toimimme ja teemme valintoja

- niitä myös haastetaan aina ajoittain

- kulttuuri itsessään toteuttaa ja myös välittää arvoja



• muotoestetiikan rinnalla taiteen arvo syntyy taiteen 
mahdollistamissa kohtaamisissa ja vuorovaikuttumisissa: 
merkitysten rakentamista, ihmettelyä, pohdintaa, 
vuoropuhelua, raivostumista, toisin näkemistä ja oivalluksia

• avaa dialogisen suhteen itseen ja toisiin
• dialogisuus: toisen kohtaavaa, kuuntelevaa, toisesta tietoiseksi 

tulevaa, toisen kokemuksesta vaikuttuvaa ja siihen vastaavaa 
vuorovaikutusta (ks. esim. Anttila 2011; Seikkula & Arnkil 2006; 
Mönkkönen 2002; Heikkilä & Heikkilä 2001; Varto 1994)

• kollaboratiivisen oppimisen (ks. esim. Järvelä & Häkkinen, 
2002) mahdollisuuksia ja sitä kautta muutoksen 
mahdollistavaa potentiaalia



taiteellinen luovuus ja
kulttuurinen osaaminen
yhteiskunnallisen kehityksen, 
hyvinvoinnin ja kestävän
kasvun vahvistajana

Euroopan komissio (2010). Unlocking the potential of 
cultural and creative industries. 



Luovat toimialat ovat globaali ilmiö ja tervetullut tärkeä
yritystoiminnan muoto monissa maissa. Vuonna 2003 
sen arvioitiin tuottavan 2,3 prosenttia Euroopan Unionin
bruttokansantuotteesta. Sektori vastaa 3,1 prosentista
työpaikkoja EU:ssa, mikä tekee siitä isomman kuin
autoteollisuus ja IT-toimiala.

(Rutten 2014, 3)



taidelähtöistä luovuutta ja kulttuuriosaamista
työelämään ja hyvinvointia tuottamaan

Korhonen & Rantala (2012). Uutta osaamista luomassa – Työelämän
kehittäminen taiteen keinoin. 

Työ- ja elinkeinoministeriö (2012). Työelämän kehittämisstrategia vuoteen
2020.

Hautamäki & Oksanen (2011). Tulevaisuuden kulttuuriosaajat: näkökulmia
moderniin elämään ja työhön. Helsinki: Eduskunnan tulevaisuusvaliokunta.

Sosiaali- ja terveysministeriö.  (2011). Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020. 

Liikanen (2010). Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ehdotus
toimintaohjelmaksi 2010–2014. 



taiteilija-kehittäjät

taiteilijoita, taidekasvattajia ja taiteilija-tutkijoita, 
jotka ovat erikoistuneet työskentelemään 
erilaisissa kehittämistehtävissä organisaatioissa ja 
yhteisöissä taidealan ulkopuolella

(Lehikoinen & Pässilä 2016)



taiteilija-kehittäjät
(artistic interventions in organisations) 

• projekteja, jotka tuovat taiteilijan ammatillista osaamista 
työelämään, työhön, työssä tapahtuvaan oppimisen ja työn 
kehittämiseen

• luovat uutta taiteilijan omaan taiteelliseen työhön 
• taiteen toimintalogiikka, taiteen menetelmät ja taiteilijan 

pedagogiikka kehittävät sellaisia vuorovaikutuksellisia tiloja, 
tilanteita ja työtapoja, jotka vahvistavat luovuutta, parantavat 
työoloja, kehittävät taitoja ja tukevat muutosta yhteisössä 
(Lehikoinen & Pässilä 2016, 8; ks. myös Berthoin Antal 2009; Berthoin
Antal & Strauß 2013; Heinsius & Lehikoinen 2013; Pässilä 2012.) 



• nousevia trendejä 2010-luvulla: ennakoimattomuus, 
monikulttuurisuus, moni- ja poikkialaisuus, estetiikka, 
kokemuksellisuus
• organisaatiot entistä riippuvaisempia työntekijöiden kulttuurisesta 

ja sosiaalisesta pääomasta: osaamisesta, luovuudesta, 
mielikuvituksesta, intuitiosta, estetiikan tajusta, affekteista jne. 
(Berthoin Antal ym. 2011; Böhme 2012; Davis 2009; Kotler & 
Caslione 2009; Pine & Gilmore 1999; Rifkin 2000; Schiuma 2011.)
• jatkuva muutos ja monialainen yhteistyö edellyttävät joustavaa 

ajattelua ja uudenlaisia vuorovaikutteisia työtapoja (Hautamäki & 
Oksanen 2011).

taustalla organisaatioiden 
toimintaympäristöjen muutos



arts value matrix (Schiuma 2011)
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mitä terveys on?

• WHO yli 50 vuotta sitten: terveys on täydellistä fyysistä, 
psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia eikä vain 
sairauden tai heikkouden puutetta. 

• dynaamisempi määritelmä: yksilön sinnikkyys ja itsensä
johtaminen — kyky sopeutua ja pärjätä sekä ylläpitää
henkilökohtaista eheyttä, tasapainoa ja koettua hyvinvointia
(Huber ym 2011, 2)



hyvinvointi: 
neljä jäsentämisen tapaa (Vesan & Bizotto 2011)

1. resurssien saatavuuden synnyttämä elintaso (ks. esim. Eriksson 
1993; Towsend 1979)

2. subjektiivisen hyvän olon tai onnellisuuden kokemukset (ks. esim. 
Campbell 1972, Easterlin, 1974; Frey et al., 2000; Clark, 1996; 
Clark and Oswald, 1994)

3. yksilön vapaus ja kyky valita ja toimia aktiivisesti omassa 
elämässään (ks. esim. Sen 1985; Nussbaum & Sen 1993). 

4. holistinen lähestymistapa – kolmenlaisten perustarpeiden 
tyydyttäminen: having, loving, being (Allard 1976, 1993) 



taiteen ja hyvinvoinnin välisistä yhteyksistä: 
historiallista perspektiiviä

• Egypti 3000 eaa: sanojen parantava voima (Pinch 2011)

• antiikin Kreikka 400 eaa: katharsis – taidekokemuksen
puhdistava ja parantava vaikutus; äkkinäinen tunnetila tai 
kliimaksi, joka johtaa elämänhalun uudistumiseen, 
palautumiseen tai voimistumiseen (Aristotle)

• taide shamaanikulttuureissa (McNiff 2004)



taiteisiin ja kulttuuriin
osallistuminen: • kliinistä näyttöä: positiivisia

vaikutuksia mielenterveyteen, 
elintoimintoihin, 
kivunlievitykseen, 
stressinhallintaan, 
tarkkaavaisuuteen, 
sosiaaliseen
vuorovaikutukseen ja 
muistisairailla
kommunikaatiokykyyn
(Lelchuk Staricoff 2004) 

• Tanssilla on nähty olevan
positiivisia vaikutuksia
toiminnalliseen liikkuvuuteen, 
motorisiin taitoihin ja 
koettuun elämänlaatuun
(Crone ym. 2013; Kattenstroth
ym. 2010; Ravelin 2008)

• Vahvistaa sosiaalista pääomaa ja 
itseluottamusta (Hyyppä ym. 2005, 
2008; Jeannotte 2006; Michalos & 
Kahlke 2008; Nummela 2008)

• voi vahvistaa merkittävästi yksilön
subjektiivisesti kokemaa
hyvinvointia, elämänlaatua, 
terveyttä, sosiaalista pääomaa ja 
elämän merkityksellisenä
kokemista (ks. Westerlund ym. 
2016)

• positiivinen vaikutus
eliniänodotteeseen (Bygren, 
Konlaan ja Johansson; ks. Konlaan
2001).
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osallistavan taiteen
projektit auttavat nuoria
näkemään itsensä ja oman
tilanteensa
osana laajempaa
yhteiskunnallista kuvaa
ja antavat keinoja
työstää haasteita
(Miles 2007, 278)

opettavat
ymmärtämään

vallan meka-
nismeja ja miten

sortoon voi puuttua
(Webster & Buglas

2005)

auttavat
voimaantumisessa

ja vahvistavat
yhteiskunnan

sisäistä eheyttä
(Patel 2012)



3%
Suomen taiteilijoista työskentelee vuosittain

valtion taiteilija-apurahalla

(Taiteen edistämiskeskus 2014; Rensujeff 2014) 



hybriditaiteilija
• toimii yhteiskunnan eri alueilla yhdistellen joustavasti

vapaan taiteen ja soveltavan taiteen muotoja

• eri muotojen väliset rajat ovat rapautuneet sekä
taiteilijan omissa havainnoissa että hänen
toimintaympäristöissään

• ei tee eroa autonomisen taiteen ja soveltavan taiteen
käytäntöjen välillä; nämä molemmat työmuodot voivat
olla läsnä samassa taiteellisessa prosessissa. 

(Winkel, Gielen & Zwaan 2012)



tanssijan tarvitsemaa erityisosaamista
kulttuurisessa vanhustyössä

• Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
• Fasilitointitaidot
• Tekniikoita
• Kehotietoa
• Tietoinen huomio
• Luottamus
• Ideoiden yhdistely
• Ikääntymisen ymmärtäminen
• Aggressioiden hallinta
• Eettiset pelisäännöt



taiteellisissa interventioissa tarvittavia 
osaamisalueita

Lehikoinen 2013, 
p. 51

51Qualification framework for artists in artistic interventions

³  Commission of the 
European Communities 
(2005) in its Staff Work-
ing Document defines 
competence as a mixture 
of four strands: 1) cogni-
tive competence involv-
ing the use of theory 
and concepts as well as 
informal tacit knowledge 
gained experientially; 2) 
functional competence 
(skills & know how), 
i.e. tasks that a person 
should be able to per-
form when s/he is oper-
ating in a given area of 
work, learning, or social 
activity; 3) personal com-
petence involving know 
how to conduct oneself 
in specific situations; 
4) ethical competence 
involving the use of 
particular personal and 
professional values.

Illustration 1: Strands of Competency and Core Competence 
Areas in Artistic Interventions

In the framework, the four strands of competen-
cy intertwine with seven key areas of competency: 
contextual, pedagogic, artistic/creative, research, 
social, project management and marketing (see 

illustration 1). In the following text, all the com-
petence areas are first described in general terms 
before the three levels of trainee, practitioner and 
process manager are distinguished.

In the frame-
work, the four 
strands of 
competency 
intertwine with 
seven key areas 
of competency.

Artistic

Contextual

Pedagogic

Social Research

Project 
management

Core 
competencies 

in artistic 
interventions

Marketing

Personal

Ethical

Functional

Cognitive



meidän on oltava valmiita
tulkitsemaan uusiksi omia periaatteitamme

ja tarvittaessa laajennettava niitä



Astumme yhteiskuntaan yhtenä tai useampana 
hahmona – rooleissa, joihin meidät on kutsuttu –

ja meidän on opittava, mitä ne ovat, voidaksemme 
ymmärtää, miten toiset vastaavat meille ja miten 

meidän heille antamiamme vastauksia ollaan 
taipuvaisia tulkitsemaan.

(MacIntyre, 2007, 216)



Omalla toiminnalla voi luoda uusia potentioita ja 
ikään kuin raivata tilaa (kysyntää) omalle 

osaamiselle. Jokainen ihminen on erilainen ja 
oman erilaisuutensa tajuaminen ja 

hyödyntäminen on potentioiden realisoimisen 
haastavimpia asioita.

(Hautamäki & Oksanen 2011,  78)



Kiitos!

kai.lehikoinen@uniarts.fi


