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• TAIKA II – Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä -hanke (ESR).
• Työryhmän ’Taiteen ja työelämän integraatio’ tuottama raportti.

• Hanke kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön valtakunnalliseen 
ESR-kehittämisohjelmaan Innovaatio- ja osaamisjärjestelmien kehittäminen.

• Kehittämisohjelman rahoittava viranomainen on 
Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus.

TAIDE ja TYÖ 
– Rakenteita ja osaamista
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Johdanto
Pekka Korhonen, Riitta Pasanen-Willberg & Ilkka Kuhanen

Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä -hankkeen (TAIKA II) toi-
menpiteet jakautuivat neljään pääkategoriaan: Johtaminen ja esimiestyö, vaikutusten 
arviointi, mentorointi ja taiteen ja työelämän integraatio. Tämä artikkelikokoelma käsitte-
lee taiteen ja työelämän integraatio -kategorian tuloksia. Integraatiolla tässä tarkoitetaan 
toimintoja ja malleja, joilla taidelähtöistä toimintaa voidaan siirtää työelämän tarpeisiin, 
kuten organisaatioiden kehittämisprosesseihin.

Pian TAIKA II -hankkeen alettua selvisi, että taiteen ja sen soveltavan käytön välittämistä eri 
tulokulmista lähestyviä hankkeita oli käynnissä tai alkamassa jo useita. Myös useita kult-
tuurivientiin ja luovien alojen yritystoiminnan kasvuun sekä liiketoimintaosaamisen kehit-
tämiseen keskittyneitä hankkeita oli menossa samaan aikaan. Lisäksi OKM:n rahoittama 
Taidealojen erityispätevyyspaletti -hanke selvitti taidealojen uusia osaamistarpeita, EU:n 
Kulttuuriohjelman rahoittama Training Artists for Innovation tarkasteli taiteilijan ei-tyypil-
lisessä ympäristössä työskentelyn edellyttämiä kompetensseja sekä Työsuojelurahaston 
rahoittama Taiteilijan työ taiteilijan hyvinvointia taidetyön muutoksessa.

TAIKA II -hankkeessa päätettiin keskittyä pohtimaan taiteen ja työelämän yhdistämisen 
edellytyksiä sekä esittelemään kansainvälisesti tunnettuja ja Suomessa jo käytössä olevia 
ja käyttöön tulevia malleja. Lisäksi koottiin yhteen ESR-rahoituskaudella 2007–2013 käyn-
nissä olevia taidelähtöiseen työskentelyyn kiinnittyviä hankkeita. Hanketoimijat jakaantui-
vat kolmeen ryhmään tarkoituksenaan keskittyä omaan erityisalueeseensa, jotka nimettiin 
arts & organisation, arts & health & well-being ja policy level.

Taiteelliseen työskentelyyn liittyvien prosessien siirtämisellä tai taiteellisten interven-
tioiden kohdistamisella työelämän tarpeisiin pyritään vaikuttamaan organisaatioissa 
toteutettaviin kehittämisprosesseihin, joilla tuetaan muutosta, vahvistetaan luovuutta 
ja innovaatiokyvykkyyttä, parannetaan työtapoja tai kehitetään työelämässä tarvittavia 
sosiaalisia taitoja. Pyrkimyksenä on organisatorinen oppiminen sen eri tasoilla ja par-
haimmillaan työn imu ja innostuneen työnteon tila. 

Aikaisemmin Taide kohtaamisalustana sektorirajat ylittäville kulttuurisille innovaatioille 
(TAIKA I) -hankkeen yhteydessä ja yleisemminkin oli tullut esille, että taiteen tekemiseen 
liittyvä puhe ja liike-elämään ja työelämän kehittämiseen liittyvä puhe eivät kohtaa. Kar-
keasti jaoteltuna yritykset pyrkivät toiminnan, kehittämis- ja työprosessien kontrolliin 
ja nopeaan tai ainakin selvästi osoitettavissa olevaa hyötyyn. Taiteeseen taas kuuluu 
määrätty hitaus, kokeilut ja epävarmuus. 
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Tämä artikkelikokoelma käsittelee kahta taiteen ja työelämän yhdistämiseen liittyvää pe-
rustekijää, rakenteita ja osaamista. Rakenteilla tarkoitetaan taiteen ja työelämän yhdis-
täviä menetelmiä, malleja ja välittäjärooliin liittyviä toimenkuvia. Tämä sisältää ajatukset 
sekä liiketoimintaperiaattella toimivasta välittäjäportaasta että eri toimijoiden (yritykset, 
taide- ja kulttuurilaitokset) alkuun panemista toiminnoista tai toimenkuvista, joiden 
tarkoituksena on välittää taidealan osaamista ohjaamaan organisaatioiden kehittämista-
voitteita. Rakenteilla tarkoitetaan myös organisaatioiden toimintaan ja olemassa oleviin 
rakenteisiin tarvittavia uudistuksia ja rakenteisiin liittyvää resursointia.

Toinen artikkelikokoelman avainkäsite on osaaminen. Työelämä ja toimintaympäristöt 
muuttuvat, kuten myös taiteilijan toimenkuva, jonka kontekstit elävät ja hakevat uusia 
reittejä toteutuakseen. Taiteilijan erityisosaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen on 
kehitetty työkaluja, joiden avulla voidaan tarkastella uudenlaisen taiteilijuuden konkreet-
tisia toimintaedellytyksiä. Perinteinen taiteilijakuva on murroksessa – taiteilijaa ei nähdä 
enää vain taiteen tekijänä, vaan laajemmin osaamistaan soveltavana taiteen alan ammat-
tilaisena. 

Samaa voi sanoa taide- ja kulttuurilaitosten toiminnasta. Nykyaikaiseen museoon sovite-
taan jatkuvasti laajenevaa yhteiskunnallista roolia. Museopalvelujen ei haluta rajoittuvan 
vain perinteiseen näyttely- ja kokoelmatoimintaan. Tämän sijasta museon substanssi ha-
lutaan saada käyttöön ihmisen elämän eri osa-alueilla ja toimimaan uudenlaisena ref-
lektiopintana yhteiskunnan ilmiöille ja prosesseille. Kuten taiteilijan roolia luovana toi-
mijana tai taiteellisten interventioiden tekijänä, osaamisen uusina konteksteina voidaan 
tarkastella myös taide- ja kulttuurilaitosten roolia tapahtumatilana ja kehykset luovana 
substanssin tuottajana.
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JOHDANTO

Työelämässä tarvitaan yhä enemmän monialaista osaamista, siilojen purkamista. Myös 
taidetyö perinteisessä merkityksessä on muutoksessa. Luoville toimialoille onkin järjestet-
ty erilaisia yrityshautomoita ja taiteilijoille yrittämiseen liittyviä koulutuksia. Nykyiset tai-
teilijakoulutukset korostavat kuitenkin oman taiteilijaidentiteetin rakentumista ja omien 
aiheiden löytämistä sekä yhteistyötä opiskelutovereiden (toisten tulevien taiteilijoiden) 
kanssa. 

Taiteilija voi tietysti aina tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan itse, mutta 
se vaatii osaamista, joka ei yleensä sisälly taiteilijakoulutuksiin. Oman osaamisen pake-
tointi on myös edelleen vallitsevien taiteilijan ammattiin liittyvien myyttisten mielikuvien 
vastaista. 

Taiteen kenttään on aina kuulunut myös eräänlainen välittäjätaho, joka on vastannut tai-
deteoksen ja yleisön kohtaamisesta ja tämän kohtaamisen käytännön järjestelyistä. Vas-
taavasti taidelähtöiseen työskentelyyn liittyvän osaamisen siirtäminen sille epätyypilliselle 
alueelle kuten esim. työelämän kehittämiseen edellyttää tätä toimintaa ymmärtävää vä-
littäjätahoa.

Tämä artikkeli hahmottaa uudenlaista monialaista välittäjäporrasta ja sen kahteen suun-
taan aukeavia tehtäviä. Perustelen tätä uudenlaisen välittäjäportaan tarvetta toisaalta 
taidetyön muutoksella, taiteellisen toiminnan laajenemisella perinteisen taidekontekstin 
ulkopuolelle ja toisaalta työelämässä tapahtuvalla muutoksella ja sen vaatimuksilla tilan-
teessa, jossa tulevaisuus ei ole kenenkään täsmällisesti määriteltävissä. Näitä kahta sinän-
sä erillistä tapahtumaketjua yhdistämällä pyrin myös ymmärtämään mitä taiteen sovelta-
misella työyhteisöön oikeastaan tarkoitetaan. Artikkeli kuvaa myös toimivia kansainvälisiä 
ja kotimaisia malleja sekä pohtii välittäjäportaan toiminnan taloudellisia edellytyksiä. 

TUOTTAJA, MANAGERI, AGENTTI …

Taiteellisen toiminnan laajeneminen

Ajatus taiteen autonomiasta, omalakisuudesta ja itseisarvosta on ilmiönä suhteellisen 
nuori. Taiteen tekeminen eriytyi omaksi toiminnan muodokseen samoihin aikoihin kuin 
työnjako muutenkin alkoi eriytyä teollistumisen myötä 1700-luvulla. Ajatus taiteen itseis-
arvosta sellaisenaan oli huipussaan 1950-luvun molemmin puolin ja sillä on yhä edelleen 
vankkumaton puolustajien joukko. Tämän riippumattomuuden ideaalin rinnalla on koko 
ajan elänyt myös käsitys taiteen kietoutumisesta yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin raken-
teisiin sekä taiteen ja taidelähtöisen työskentelyn mahdollisuuksia myös taidekontekstin 
ulkopuolella vaikuttaa ihmisten elämään. Taidetta on hyödynnetty usein myös uskonnossa 
ja politiikassa. Sitä on käytetty kansallisen identiteetin rakentamisessa, terveysvalistukses-
sa, terapiassa ja kasvatuksessa.
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Taiteellisen idean toteutuksen ja yleisön välissä on perinteisesti toiminut taidelaitos, 
organisaatio tai henkilö, joka on vastannut taiteellisen tuotoksen esille panosta, työtilai-
suuksien tarjoamisesta sekä tarvittavan rahoituksen järjestämisestä. Kulttuurituotannon 
kentällä taiteen välittäjäportaan kirjo on nykyisin laaja. Siinä toimii erilaisin painotuksin ja 
työnkuvin mm. tuottajia, agentteja, managereja, kuraattoreja, galleristeja, kustannustoi-
mittajia sekä artist’ management -hoitajia ja ohjelmatoimistoja.

1990-luvulta alkaen taiteen käytännöt ovat laajentuneet entistä enemmän taiteelle ei-
tyypillisiin ympäristöihin. Taiteen soveltamisen alue on lähes rajaton. Sen toinen äärilaita 
muodostuu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon asiakasryhmistä kuten päihde- ja mie-
lenterveyskuntoutujista, eri elämänvaiheessa syrjäytymisvaarassa olevista sekä erilaisten 
hoitolaitosten asukkaista. Tässä kontekstissa taiteen soveltamisella ja taidelähtöisellä 
työskentelyllä on sosiokulttuurinen tehtävä osallistujien hyvinvoinnin lisääjänä ja sosiaali-
sen eheyden edistäjänä.

Toinen äärilaita koostuu yrityksistä ja organisaatioista, joissa taidelähtöinen työskentely 
kohdistetaan esim. organisaatioiden muutosprosesseihin ja toimintojen kehittämiseen, 
johtamiseen ja esimiestyöhön tai arkipäivän työtilanteista nousevien innovaatioiden 
synnyttämiseen ja asiakasrajapintojen hankauskohtien tunnistamiseen. Taiteellisesta ja 
taidelähtöisestä työskentelystä yritys- ja organisaatiokontekstissa käytetään usein käsit-
teitä artistic interventions, art-based initiatives tai arts & organisation. Suomalaisessa 
keskustelussa käytettävä käsitteistö ei ole vielä vakiintunut ja se vaihtelee, kuten tässäkin 
julkaisussa/artikkelissa on nähtävissä. Edellä hahmoteltujen äärialueiden välissä keskei-
nen taiteen soveltamisen alueista on aikuisväestön työhyvinvointi, työhön sitoutuminen 
ja työssä jaksaminen.

Tämä taiteen soveltaminen sille ei-tyypillisessä yhteydessä, työelämän laadun ja innovaa-
tiokyvykkyyden kehittämisessä, vaatii uudentyyppistä osaamista ja uudenlaisen välittäjä-
portaan.

Välittäjäporras muutoksessa

Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys (2013) määrittelee välittäjäportaan toimijak-
si, joka on suorassa sopimussuhteessa taiteilijoihin ja artistiryhmiin sekä edistää heidän 
uraansa ja toimeentuloaan eri tavoin ja pitkäjänteisesti. Toimialaselvitys tarkastelee tai-
teellista toimintaa sen perinteisessä merkityksessä, vaikka tuokin esiin erityisesti kuvatai-
teen kohdalla taiteen soveltavan käytön ja sen markkinoinnin keskeisyyden kuvataidealan 
tulevaisuudessa. 

Tuottaja 2020 -hankkeen loppuraportissa (2012) todetaan kulttuurituotannon ytimessä 
oleva jatkuva tuotantoprosessin muutos ja siihen liittyvä tuottajan roolin muuttuminen. 
Raportissa hahmotellaan kolme tuottajan tulevaisuuden ”suuntautumisvaihtoehtoa”: tai-
teen tuottaja, osallistaja ja fasilitoija. Näissä kahdessa tuottajalla on selkeä rooli ja tehtävä 
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taiteilijan ja yleisön kohtaamisessa. Kolmannessa tulevaisuuskuvassa siirrytään pois var-
sinaiselta taiteen alueelta kohti ns. taiteistumista, jossa kaikki taidokkaasti tehty ruuan-
laitosta sisustukseen nimetään taiteeksi. Tässä tuottajan tehtävänä on tilapäisyhteisöjen 
luominen ja ihmisten koukuttaminen tapahtumien ympärille. 
Tuottajan roolin perusmalli taidekentällä on tukea taiteilijaa sekä huolehtia taideteoksen 
esillepanosta ja yleisön kohtaamisesta sen kanssa. Taiteilijan havainto, sanomisen tarve 
on teoksen alkuna. Teoksen omistajuus on taiteilijalla. Yleisö on elämysten vastaanottaja, 
kokija ja tulkitsija. Tuottaja on siinä välissä tekemässä tämän kohtaamisen mahdolliseksi.

Osallisuuteen tähtäävä tuottaja pyrkii puolestaan avaamaan yleisölle taideteosta, sen eri-
laisia viitekehyksiä ja merkitysulottuvuuksia. Taideteoksen avaaminen liittyy taidelaitosten 
lisääntyneeseen kiinnostukseen yleisötyötä kohtaan ja niille julkisen rahoittajan toimesta 
esitettyihin vaatimuksiin avautua ympäröivän yhteiskunnan suuntaan. Osallistavaan tuot-
tajuuteen sisältyy myös ajatus taiteilijan ja ryhmän yhteisestä taiteellisesta prosessista. 
Tuottajan tehtävänä on rakentaa paikkoja ja tiloja näille kohtaamisille ja auttaa osapuolia 
löytämään toisensa. Yhteisen prosessin rakentaminen liittyy toisaalta taiteen diskurssin 
muutokseen, taiteen tekemiseen sille ei-tyypillisissä ympäristöissä toisaalta taiteelle an-
nettuun poliittiseen tehtävään, jossa taidetta ja kulttuuria käytetään terveyden ja hyvin-
voinnin edistämiseen. 

Kolmanneksi tuottajan tulevaisuuden työkuvaksi kaavaillussa fasilitoijan tehtävässä hän 
toimii sosiaalisen median, joukkoistamisen ja tilapäisyhteisöjen synnyttäjänä ja innosta-
jana. Tämä kuva on lähellä perinteistä taidekentän tuottajaa sillä erotuksella, että perin-
teiset rajat taiteilijan ja yleisön välillä katoavat, kun jokainen voi halutessaan olla tekijä, 
tuottaja tai kuluttaja.

Taidetta ja työelämää yhdistävä välittäjä

Välittäjäportaan uudenlainen toiminta liittyy juuri taiteen soveltamiseen ja taiteilijan työs-
kentelyyn taiteelle ei-tyypillisissä ympäristöissä. Tuottaja 2020 -hankkeen loppuraportissa 
hahmoteltu osallisuuteen tähtäävä tuottaja ja ajatus taiteilijan ja ryhmän yhteisestä tai-
teellisesta prosessista lähenee TAIKA-hankkeen yhteydessä syntynyttä käsitystä uudenlai-
sen välittäjäportaan tarpeesta taiteen ja työelämän välissä.

Taiteen käyttö uusissa yhteyksissä, taiteelle ei-tyypillisissä ympäristöissä, vaatii siihen 
erikoistunutta välittäjäporrasta kuten perinteinen taiteen välittäminenkin. Perinteisellä 
taidekentällä uudet manageritoimistot pyrkivät nykyisin tarjoamaan edustamilleen tai-
teilijoille ”täyden palvelun” paljolti samaan tapaan kuin kustannustalot ja yksittäiset kus-
tannustoimittajat ovat huolehtineet kirjailijoistaan. Taiteen soveltamisen välittäjäportaan 
pitää pystyä tarjoamaan ”täysi palvelu” kahteen suuntaan sekä taidetoimijalle että yri-
tykselle tai organisaatiolle, johon taiteilijan palveluja tarjotaan. Tämä edellyttää toisaalta 
ymmärrystä taiteellisesta työskentelystä ja sen eri vaiheista (driving forces of the artists) 
sekä toisaalta organisaation toiminnan erilaisista tasoista ja niiden keskinäisistä suhteista 
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(needs and opportunities of the organisations). Nämä kaksi maailmaa on vielä kyettävä 
yhdistämään ja suuntaamaan kohti organisaatiossa tunnistettua kehittämistarvetta. Tämä 
kaksiosainen osaaminen edellyttää monialaista asiantuntemusta ja siksi välittäjäportaan-
kin pitäisi sisältää riittävästi tarvittavaa erilaista asiantuntemusta.

Seuraava lainaus on Taidealojen erityispätevyyspaletti -hankkeen loppuraportista Taidea-
lojen yliopistollisten erikoistumiskoulutusten yhteisiä suuntaviivoja hahmottelemassa 
(2013) ja se kuvaa hyvin myös soveltavan taiteen välittämistä, vaikka puhukin perinteises-
tä esittävästä taiteesta.

”Välittäjäportaan ammattitaitoon kuuluu tietää, että minkälaisilla asioilla 
lähestytään, että minkälaista on se promomateriaali, minkälaiset pitää olla 
dvd:t, esitysnäytteet, valokuvat, esitteet ja muut…. Useinhan tämä tuottaja-
välittäjäporras on myös se, joka tiedottaa siitä esityksestä yleisölle ja tekee 
osittain sitä yleisön hankintaa ja sitä kautta sen tyyppistä markkinointia 
myös. Tiedottaa medialle ja näin, eli siinä on monen tyyppistä markkinointi-
tiedottamista ja niitä tieto-taitoja. Tuottajan täytyy tuntea nimenomaan se 
oikea ihminen. Siihen ei auta mikään muu kuin se, että itse menet ja esittäy-
dyt ja toisaalta yrität saada sen ryhmäsi näkyville jossain showcasessa tai 
jossain esittävän taiteenalan messuilla, joita nykyisin on ympäri maailmaa 
– messutapahtumia..” 
Lähde: haastatteluaineisto

Tietointensiivisen vs. taideintensiivinen

Taidetta ja työelämää yhdistämään kaavailtu välittäjäporras vastaa hyvin läheisesti tietoin-
tensiivisiä asiantuntijapalveluja (Knowledge Intensive Business Services, KIBS), joita on ke-
hitetty liike-elämän palveluina viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. KIBS-palveluita 
tuottavat yritykset synnyttävät ja välittävät uusia ajatuksia ja osaamista organisaatiosta 
toiseen – niiden merkitys korostuu erityisesti innovaatiotoiminnan yhteydessä.
 
KIBS-yritykset tukevat asiakasorganisaatioittensa toimintaa muun muassa tarjoamalla asi-
antuntijaratkaisuja tiettyihin erityistilanteisiin

• saattamalla erityyppisiä innovaatioiden lähteitä ja käyttäjiä kontaktiin 
 toistensa kanssa
• siirtämällä kokemusten vaihdon kautta tietyssä tilanteessa opittuja asioita 
 toiseen yhteyteen
• identifioimalla ja levittämällä parhaita käytäntöjä
• diagnosoimalla ja selventämällä ongelmanasettelua, auttamalla määrittelemään   
 täsmällisesti kehittämistarpeet, sekä
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• toimimalla muutosagentteina, tuomalla organisaation kehittämiseen mukaan 
 puolueettoman, ulkopuolisen näkökulman. 

Tilastokeskus: Kibs - http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_04_kibs.html

Taidetta ja työelämää yhdistävä välittäjäporras tarjoaisi vastaavasti asiantuntijaosaamis-
ta. Siinä yksilöiden ”luovuus ja voimavarat saavat tilaa arjen tilanteissa… lähtökohtana 
on arjen kokemusten kollektiivinen jakaminen … . Tavoitteena on herättää toimijan oma 
kriittinen ajattelukyky ja itsetietoisuus. … ihmisellä itsellään on avaimia arjen ratkaisuihin” 
(Ventola 2013 s. 64). Tiedon ajatellaan nousevan yhteisön sisältä, ei ulkopäin annettuna. 
Taideintensiivinen asiantuntemus ei tarjoa valmiita ratkaisuja. Yhteiskunnan kehittyessä 
yhä kompleksimmaksi korostuu, ettei moniin tilanteisiin ole enää valmiita ratkaisuja, vaan 
on edettävä kokeilujen kautta ideoita testaamalla improvisaation periaatteilla. (Snowden 
& Boone, 2007). Kokeilutaloudesta ja virheitä pelkäämättömästä yhteisöstä puhuvat myös 
Pajarinen, Rouvinen, Ylä-Anttila (2010).

Organisaatio- ja innovaatiotutkimuksessa (mm. Pässilä, Oikarinen, Vince 2012, Darsø, 
Høyrup 2012, Harmaakorpi, Melkas 2012) korostetaan yhä enemmän toimijatason koke-
musten ja tiedon merkitystä sekä niiden yhteistä jakamista työelämän kehittämisessä ja 
käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa. 

Elinkeinoelämän keskusliiton Oivallus loppuraportissa (2011) visioidaan millaisia osaajia 
Suomi tarvitsee vuonna 2020 ja tuodaan esiin uuden työn nuotittomuutta ja improvisa-
torista luonnetta. Raportti toteaa, että koulutusjärjestelmän yhtenä tavoitteena on ollut 
valmistaa ihmisiä teollisen yhteiskunnan palvelukseen. Työntekijät työskentelivät paljolti 
toisistaan erillään. Töissä oli täsmällisesti määritellyt tehtävät ja yhden taidon oppiminen 
riitti pitkäksi aikaa. Nyt teollisuusyhteiskunnasta on siirrytty kohti tietoyhteiskuntaa tai 
kokeiluyhteiskuntaa. Keskeiseksi nousee työskentely uudella tavalla ja uudistettujen tai 
uusien ratkaisujen aikaan saaminen. Haasteeseen vastatakseen yritykset muuttavat työn 
tekemisen tapojaan. Mekaaniseen ajatteluun, ”by the book”, uskotaan yhä harvemmin. 
Tarkat ohjeet on korvattu suuntaviivoilla ja tavoitteiden abstraktiotaso on kasvanut. Työn 
sisällöt ja säännöt määritellään usein itse tai yhdessä muiden kanssa.

Tulevaisuuskuvaan vastataan nostamalla luovuuden edistäminen kaiken 
koulutuksen läpileikkaavaksi teemaksi. Luovuus tarkoittaa mahdollisuus-
ajattelua ja vaihtoehtoisiin toimintatapoihin tarttumista. Luovuutta edistävä 
koulutus lähenee menetelmiltään työelämää: koulutus kannustaa kokeile-
maan virheitä pelkäämättä ja tekemään yhdessä. Siksi koulutuksessa pitäisi 
tästä eteenpäin panostaa taitoihin tietojen rinnalla ja yhdessä tekemiseen 
yksilösuorittamisen sijaan. (s.3)
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Organisatorista improvisointia

Useat yritykset ovat jo tunnistaneet, että pitkäjänteisen kehitystyön rinnalla kannattaa 
etsiä myös nopeammin ja radikaalimmin toimintatapoja uudistavia vaihtoehtoja. Uudet 
mahdollisuudet löytyvät usein käyttäjien tarpeiden ymmärtämisestä, arjen havainnoinnis-
ta ja ennakko-luulottomien kokeilujen avulla.

Kokeilukulttuuri on yrityksissä ja varsinkin julkisella sektorilla vielä uutta. Kynnys lähteä ko-
keilemaan ketterällä ja nopealla taiteilijavetoisella ja työntekijälähtöisellä tavalla sitä mikä 
voisi toimia käytännössä, on vielä korkea. Tuote- ja palvelukehitysprosessit eivät projek-
toidussa määrämuodossaan aina edes salli iteratiivisuutta ja vaiheita, joissa aikaansaatua 
kokeillaan hetki käytännön elämässä. Kokeilut ja erilaiset prototypioinnit voivat tuoda kui-
tenkin esiin sellaisia käytännön ongelmia, jotka ovat ratkaisevia loppukäyttäjän kannalta 
myös sosiaalisissa innovaatioissa. 

Kehitysprosesseissa pitäisi pohtia enemmän sitä miten esille tulleita ideoita ja asioita voisi 
testata. Kaikissa projekteissa on vaiheita, jotka on mahdollista suunnitella tai aikataulut-
taa. Toisaalta niissä on myös sellaisia asioita, joiden toteutuskelpoisuuden tai järkevyyden 
näkee vasta kun niitä kokeillaan käytännössä. Mitä varhaisemmassa vaiheessa käytännön 
testaaminen voidaan tehdä, sitä edullisempaa se yleensä on organisaation kannalta. Pi-
demmälle viedyt asiat tai jopa jo hankittujen osien toimimattomuus saattavat vaarantaa 
koko projektin. Kokeilut tuovat varmistusta kehittämisvalinnoille ja investoinneille. 

Taidelähtöiset menetelmät voivat toimia välineenä esimerkiksi työprosessien ja palve-
luketjujen kehittämisessä tai yhteisöllisyyden lisäämisessä. Toiminnan päämäärät sekä 
niiden laajuus ja intensiteetti nousevat ennen kaikkea työyhteisön omista tarpeista ja toi-
veista: suppeimmillaan taidetta voidaan käyttää henkilökunnan viihtyvyyden ja työympä-
ristön kaunistamiseen, laajimmillaan koko työyhteisön ja työmenetelmien kehittämiseen.

Innovatiivisia kokeilemisen tapoja on viime vuosina kehitetty erityisesti palvelumuotoilu-
hankkeissa. Esimerkiksi sairaalapalveluita on testattu pahvista rakennetuissa lavasteissa 
tai asiakkaan mahdollinen palvelupolku on piirretty helposti omaksuttavaan sarjakuva-
muotoon. Osallistavan teatterin keinoin on havainnollistettu asiakkaan kokemusta tietyn 
asuinalueen turvallisuudesta, valmennettu muutosjohtamista ja kehitetty asiakaspalvelua.

Taidelähtöisten menetelmien voima piilee erityisesti siinä, että ne ovat tiukasti kiinni 
toimintaan osallistuvien yksilöiden kokemus- ja ajattelumaailmassa. Taidealan ammatti-
lainen toimii näissä tilanteissa tai työpajoissa toiminnan käynnistäjänä ja johdattelijana. 
Hän voi toki osallistua aktiivisesti myös sisältöjen kehittämiseen varsinkin innovaatiopro-
sesseissa. Voimavara muutokseen löydetään ensisijaisesti työntekijöistä itsestään. Taide-
lähtöiset toimintatavat luovat tilan, jossa ihmiset voivat kuvitella ”mahdollisia maailmoja” 
ja samalla oivaltaa esimerkiksi vaihtoehtoisia tapoja toimia tai nähdä itsensä työyhteisön 
osana aivan uudesta näkökulmasta. Ennen kaikkea taidelähtöiset menetelmät aktivoivat 
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tekemään oivalluksia, joita tarvitsemme aina, kun haluamme vahvistaa osaamista ja asian-
tuntijuutta sekä luoda uusia innovaatioita.

MALLI

Työelämän tutkimukseen ja kehittämiseen liittyvässä puheessa näyttävät korostuvan täl-
lä hetkellä yhdessä tekeminen ja tekemällä kokeilu, improvisaatio, ennakoimattomuus ja 
epävarmuuden sieto, joustavuus ja virheitä pelkäämättömyys. Kaikki nämä ovat myös luo-
vuuden ja taidetoiminnan eri ulottuvuuksia.

Asiantuntijaosaaminen taidelähtöisessä työskentelyssä kohdistuu taiteen tapaan hakea 
muotoa ja tulkintaa todellisuuden ilmiölle, jotka tehdään näkyviksi ja tuodaan yhteiseen 
keskusteluun taiteen keinoin esimerkiksi metaforisesti, abstraktisti, narratiivisesti, kehol-
lisesti tai muulla tavoin. Taiteen tapa on ideoiden kokeilu. Lopputulos siintää tekijän mie-
lessä, mutta matka sinne on hakemista ja etsintää. Useimmiten se onkin hieman erilainen 
kuin mitä taiteilija lähti tekemään. Kollektiivisessa taiteessa kuten teatterissa korostuu 
kaikkien yksilöllinen panos lopputuloksen saavuttamiseksi. Vastaavasti yritys- ja organi-
saatiokehyksessä toimittaessa taidelähtöisellä työskentelyllä annetaan tilaa eri osapuolille 
ilmaista kokemuksiaan ja haetaan yhdessä muotoa työyhteisön yhteiseksi käsitykseksi 
työstä ja työtodellisuudesta juuri siinä kyseisessä yhteydessä, jolloin työyhteisön tavoit-
teet avautuvat monikerroksisempana kuin pelkästään esimiestason analyyttisen ja ratio-
naalisen ajattelun tuloksena. 

Uudet liiketoimintamahdollisuudet syntyvät usein siitä, että kyetään haastamaan olemas-
sa olevat vanhat liiketoimintalogiikat ja tuomaan vakiintuneille aloille uusia ansaintamal-
leja. Taidelähtöinen työskentely tarjoaa uusia näkökulmia ja mahdollisuuksia löytää ne asi-
akkaiden kannalta lisäarvoa tuottavat asiat, jotka tuovat palvelukokemukseen toimivuutta 
tai elämyksellisyyttä. 

Taiteen ja työelämän yhdistämiseen tarvitaan välittäjätoimija tai -porras, joka pystyy 
tunnistamaan ne organisaation kehittämisen kohdat, joihin taidetyöskentely tuo lisäar-
voa. Tarvitaan toimialatuntemusta sekä rohkaisevia näyttöjä saavutetuista konkreettisista 
tuloksista ja vaikuttavuudesta. Taidelähtöinen työskentely tulisi pystyä paketoimaan niin, 
että pystytään kuvaamaan sen mahdollinen lisäarvo kehittämisprosessin eri vaiheissa tai 
erilaisiin tunnistettuihin kehittämistarpeisiin. Jos esimerkiksi tunnistettu kehittämiskohde 
on uusien asiakkaiden houkuttelun vaikeus, voidaan taidelähtöisillä menetelmillä etsiä tai 
kehittää sellainen toimintatapa, joka antaa työntekijöille mahdollisuuksia lisätä asiakkai-
den kokemaa elämyksellisyyttä siten, että nykyiset asiakkaat toimivat jatkossa suositteli-
joina kertomalla positiivisista kokemuksistaan eteenpäin. On sanottu, että jopa yli puolet 
palvelukokemuksesta muodostuu emotionaalisella tasolla, siitä miltä palvelu tuntuu.

Välittäjätoimijan on ymmärrettävä myös taiteellisen toiminnan ja ajattelun sisäinen logiik-
ka, substanssi. Keskeinen osaamista vaativa alue on taiteilijoiden sparraus ja mentorointi 
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työelämän laadulliseen kehittämiseen keskittyvän taidetyöskentelyn yhteydessä. Taitei-
lijakoulutus on rakennettu autonomisen taiteilijan ihanteelle, vaikka sinnekin on kasva-
massa yhdessä tekemisen kulttuuri, jossa taiteilijan omistajuus teokseen on muuttumassa 
yhteiseksi omistajuudeksi ja jossa vastaanottajille välitetään yhdessä luotua näkemystä. 
Nykypäivän tapa toimia työelämässä korostaa juuri monialaista yhteistyötä ja eri näkö-
kulmien ristiinpölytystä. Mahdollisuus todellisiin innovaatioihin kasvaa sen myötä mitä 
monialaisempi osaajien joukko on kytköksissä ja vuorovaikutuksessa keskenään kehittä-
miskohteessa. 

Välittäjätoimijan tehtävä on saattaa osaajat yhteen ja tukea kehittämistä. Tehtävänä on 
löytää yrityskumppanit (asiakkaat), tunnistaa ja kuvata yritysten kehittämishaasteet ja 
koota sille monialainen luova osaajaresurssi sekä koordinoida tätä toimintaa. Välittäjä-
toimija myös huolehtii, että kehittämistä seurataan ja arvioidaan. Arvioinnin kautta saa-
daan lisää evidenssiä taidelähtöisen työskentelyn lisäarvosta. Tuloksista on tärkeää viestiä 
laajasti potentiaaliseen uuteen asiakaskenttään ja muille keskeisille sidosryhmille kuten 
esimerkiksi rahoittajille ja poliittisille päättäjille. Tämä vaatii erityisesti yhteisen sellaisen 
kielen löytämistä, jolla tulee ymmärretyksi.

VÄLITTÄJÄ-
ORGANISAATIO

TAITEILIJA
LUOVA TOIMIJA

ORGANISAATIO
YRITYS

Kuvio 1: Välittäjäorganisaation kahteen suuntaan avautuva tehtävä.



1 6  
t a i d e  j a  t y ö

Välittäjäorganisaation tehtävät 
• rakentaa pitkäkestoisia ja kehittyviä kumppanuuksia ja 
 verkostoja moneen suuntaan
• on vastuussa yhteistyöstä, johtaa ja hallinnoi kehittämistoimia
• vastaa sopimuksista
• kehittää palvelukonsepteja sekä vastaa niiden markkinoinnista ja myynnistä
• kehittää ja arvioi toimintaa
• lähtökohtaisesti kansainvälinen toimija, jonka toiminta on samanaikaisesti 
 sekä paikallisesti että kansainvälisesti suuntautunutta

Tehtävät organisaation, yrityksen suuntaan
• auttaa löytämään oikeat toteuttajat
• neuvoo yhteistyön kehittämisessä ja käytäntöjen tukemisessa 
 sekä kokemuksesta opitun jakamisessa
• on kriittinen keskustelukumppani, joka haastaa vallitsevaa ajattelua ja käytäntöjä

Tehtävät taiteilijan, luovan toimijan suuntaan
• mentoroi
• sparraa
• valmentaa
• on kriittinen keskustelukumppani
• sovittelija taiteilijan ja organisaation välissä

TAIDETTA JA TYÖELÄMÄÄ YHDISTÄVIÄ TOIMIJOITA

Creative Partnership

Ohjelma kehitettiin 2000-luvun alussa Englannissa yhtenä hallituksen kärkihankkeista. Sii-
nä taide ja kulttuuri nähtiin luovan oppimistapahtuman edistäjänä ja aktiivisen osallisuu-
den tukena kouluopetuksessa ja oppimisessa. Ohjelma pyrkii ylläpitämään innovatiivisia 
ja pitkäkestoisia kumppanuuksia koulujen, luovien alojen ammattilaisten ja tutkijoiden 
välillä. Ohjelman tavoitteena on lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja menestymisen mahdol-
lisuuksien vahvistaminen.

Creativity, Culture and Education -organisaation ylijohtaja Paul Collardin mukaan tutki-
mukset osoittavat luovuuden olevan opittua käyttäytymistä. Koska nuoret oppivat mal-
lista, piti opettajien toimintaan saada lisää luovuutta. Luovien ammattilaisten vetämissä 
projekteissa opettajat pääsivät näkemään luovan asenteen ja luovien työmenetelmien 
vaikutukset ja tulokset. Vähitellen he oppivat myös itse työskentelemään luovemmin.

Creative Partnerships -ohjelman kumppanuudet inspiroivat nuoria, opettajia ja luovia 
ammattilaisia haastamaan omat työtapansa ja testaamaan uusia ideoita. Luovissa pro-
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jekteissa nuoret kehittävät taitojaan, joita he tarvitsevat menestyäkseen työelämässä ja 
laajemmin yhteiskunnassa. Ohjelma ei tarjoa valmiita ratkaisuja vaan resursseja, asian-
tuntemusta ja kokemusta, joiden avulla ohjelmaan osallistuville kouluille räätälöidään 
suunnitelmat ja projektit paikallisiin tarpeisiin.

Alun perin ohjelma suunnattiin kaikkein köyhimmillä alueilla toimiville kouluille. Kun kou-
lujen muutoshaasteet eri puolilla maata tunnistettiin, ohjelmaa laajennettiin. Ohjelmaa 
toteutetaan paikallisten toimijaverkostojen kautta. Ohjelman avulla rikastutetaan nuor-
ten elämää, vahvistetaan heidän itsetuntoaan ja avataan luovuuden portteja. Luovuus 
mahdollistaa asioiden rohkean yhdistelyn, uudet innovaatiot, ongelmaratkaisun, taitavan 
viestinnän ja vuorovaikutuksen sekä kriittisen pohdinnan. Kaikki samoja ominaisuuksia, 
joita tarvitaan tämän päivän työelämässä.

Luovissa prosesseissa oppiminen voimaannuttaa nuoret näkemään muutoksen mah-
dollisuudet ja antaa heille motivaation ja luottamuksen itseensä toteuttaa positiivisen 
muutoksen. Samoin mahdollisuuksien näkeminen motivoi nuoret oppimaan ja pyrkimään 
kohti tavoitteitaan.

Creative Partnerships -ohjelma edellyttää nuorten kokonaisvaltaista osallistumista ja si-
toutumista omaan oppimiseensa luovissa prosesseissa. Nuorten halutaan ottavan vas-
tuuta omasta oppimisestaan osallistumalla aktiivisesti oman oppimisensa ohjaamiseen ja 
muokkaamiseen sekä koulun työskentelyn kehittämiseen. 

Creative Partnerships -ohjelmassa työ alkaa kehittämissuunnitelmasta, missä avataan kou-
lun kehittämisen tärkeimmät painopisteet. Kouluja voidaan auttaa kehityssuunnitelman 
luomisessa tai jo olemassa olevasta kehittämissuunnitelmasta valitaan teema, jota työs-
tetään luovassa projektissa. Projekti voi paneutua esimerkiksi puhe- ja kuuntelutaitojen 
kehittämiseen alakoulussa tai maantieteen opetussuunnitelman elävöittämiseen yläkou-
lussa. Joissakin projekteissa koulutyöstä syrjäytyneitä poikia on innostettu takaisin koulun 
penkille. 

Koulun ulkopuolisten luovien ammattilaisten rooli on keskeinen Creative Partnerships -oh-
jelman projekteissa. Ohjelman kautta työllistyy yli 500 erikoiskoulutuksen saanutta luovaa 
agenttia: taiteilijoita, tutkijoita, arkkitehtejä, muotoilijoita, esiintyjiä, keksijöitä jne. He 
auttavat kouluja yksilöllisten suunnitelmien laatimisessa ja paikallisiin tarpeisiin vastaavi-
en projektien toteutuksessa.

Jos kouluopetus, opettajat, oppilaat ja opetussuunnitelma korvataan sanoilla työ, esi-
miehet, työntekijät ja strategia Creative Partnershipin toimintamalli on sovellettavissa 
suoraan taiteen ja työelämän yhdistämiseen yhtenä varteenotettavana mahdollisuutena 
työelämän kehittämisessä.
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Hallitustasolla Creative Partnerships -ohjelmasta vastasi kulttuuriministeriö taideneuvos-
ton (Art Council) välityksellä. Suomessa Art Councilia vastaava elin on lähinnä Taiteen 
edistämiskeskus. Ohjelman hallinnollinen vastuu kuuluu Creative, Culture and Education 
(CCE) järjestölle http://www.creativitycultureeducation.org/ joka on kansainvälisesti toi-
miva englantilainen (UK-based) hyväntekeväisyysjärjestö. Se pyrkii edistämään nuorten 
luovuutta koulujärjestelmän osana sekä vapaa-aikana.

•  Ministry of Culture
•  Arts Council England
•  Creativity, Culture and 
 Education Organisation

AREA DELIVERY 
ORGANISATION

CREATIVE AGENT SCHOOLS

CREATIVE 
PRACTITIONER

(ARTIST)

Kuvio 2: Creative Partnerships -ohjelman organisatorinen rakenne ja rahoitus.

Kuviossa 2 alueorganisaatio, joita ohjelmassa on 24, vastaa tässä artikkelissa hahmoteltua 
välittäjäporrasta. Välittäjäportaan asiantuntemusta organisaatioiden suuntaan edustavat 
Creative Agents. Creative Practitioners ovat vastaavasti taidelähtöistä työskentelyä toteut-
tavia taiteilijoita ja muita luovien alojen toimijoita.
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Kuvio 3: Creative Partnerships -ohjelman toimijat (Dramatis Personae) 
yksittäisessä koulussa ja välittäjäportaana toimivassa organisaatiossa.

The School
Head Teacher & senior management

The Creative Partnership co-ordinator
Teacher and Support staff

Pupils
Parents and community

Other partners – business etc.

Creative Partnership
Creative Partnership Director

Programme Managers
Creative Agents

Creative Practitioners

Ohjelmaan osallistuvasta koulusta on mukana rehtori, muu hallinnollinen henkilöstö, 
opettajakunta ja avustavat henkilöt, oppilaat, lasten vanhemmat ja lähiyhteisö sekä muut 
vanhemmat ja heidän kauttaan liike-elämä ja työpaikat. Keskeinen toimija on Creative 
Partnerships -ohjelman yhteyshenkilö. Vastaavasti alueorganisaatiossa (kuviossa Creative 
Partnership) toimivat ohjelmajohtaja ja -managerit sekä Creative Agents, jotka sopivat ja 
neuvottelevat ohjelmaan osallistuvan koulun kanssa ts. he vastaavat välittäjäorganisaati-
on tehtävistä yrityksen suuntaa aikaisemmin s.8 esitetyn mallin mukaisesti. Creative Prac-
tioners vastaavat suomalaisen mallin taiteilijoita.

TILLT http://www.tillt.se/ 

Euroopan tunnetuin taiteilijavetoisesti työelämän kehittämistä yksilö- ja yritystasolla 
tarjoava ruotsalainen välittäjäorganisaatio, joka ottaa kokonaisvastuun taiteellisten inter-
ventioiden laadusta ja vaikutusten mittaamisesta. TILLT on perustettu 2001 ja se sovittaa 
yhteen yrityksen tarpeet ja taiteilijan osaamisen. 

Rahoitus: alueellinen ja valtiollinen julkinen rahoitus 20 %, yritysten maksama osuus 60 % 
ja EU:n projektirahoitus 20 %. Henkilötyövuosia 10,7. Kaikkiaan 14 koko- tai osa-aikaisesti 
palkattua työntekijää sekä lukuisia taiteilijoita (vuosikertomus 2012). Interventioiden kes-
to 1 pv–1 v.

TILLTin ja Creative Clash verkoston ajatus välittäjätoimijasta on hyvin samankaltainen kuin 
tässä artikkelissa esitetty ja se tiivistyy seuraavassa kuviossa, joka on esitetty Anna Grze-
lecin artikkelissa Exploring competencies in practice – collaboration between artists and 
producers in artistic interventions.
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Kuvio 4: Taiteellisten interventioiden tuottaja (Creative Clash 2011–2013) kirjasta 
Training Artists for Innovation (2013) s. 87.

Design new spaces of relationship between artists 
and organisations / businesses

 
Match organisations with artists 

to develop joint projects 

Stimulate the interaction and support the process 

Reflect on experience and share learning 
in and between organisations 

Research and evaluation

Understand the needs / 
opportunities of the 

organisations / 
companies

Understand 
changes in 

society

Understand the 
driving forces 

of the 
artists 
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Connexiones Improbables                                                                                                     
http://conexionesimprobables.es/pagina.php?m1=127&id_p=272 

Connexiones Improbables on kehittynyt vuonna 2009 perustetusta järjestöstä c2 + i (cul-
ture, communication and innovation). Sen kotipaikka on Bilbao Espanjassa. 
Järjestön keskeisimpiä palveluja erilaisille organisaatioille ovat keskipitkät ja pitkät (6 tai 
12 kk) taiteelliset interventiot ja lyhyemmät (2 tai 4 kk) Creative Pills -projektit. Pitkiin 
projekteihin palkataan useita taiteilijoita kansainvälisen haun perusteella. Creative Pills 
-projekteihin järjestö valitsee taiteilijan tai taiteilijaryhmän, joka pystyy työskentelemään 
organisaation kehittämiskohteen parissa. Näihin kaikkiin liittyy olennaisesti taiteellisissa 
ja kulttuuriperustaisissa prosesseissa oppiminen. Työskentelyn tavoitteena on epätoden-
näköisistä yhteyksistä syntyvät uudet oivallukset ja innovaatiot, jotka kohdistuvat organi-
saation toimintamalleihin, uusien tuotteiden, palveluiden tai teknologian synnyttämiseen 
sekä uusiin tapoihin olla vuoro-vaikutuksessa toimintaympäristön kanssa.
Kaikki projektit alkavat aina organisaation tarpeiden kartoituksella ja Connexiones Impro-
bables toimii välittäjänä ja fasilitaattorina.

KOTIMAISIA TOIMIJOITA

Useissa eri hankkeissa on pyritty kehittämään suomalaisia välittäjämalleja hieman eri-
laisista lähtökohdista. Kaikille on kuitenkin yhteistä, että niiden yhtenä tarkoituksena on 
tarjota töitä taiteilijoille. Näissä esimerkeissä välittäjätoimijana on kaupungin palkkaama 
henkilö, kulttuuriyhdistys, valtakunnallinen taiteilijajärjestö, ELY-keskus sekä hankkeista 
erillisenä konsulttiyrityksenä toimiva osakeyhtiö.

Osaattori – taidetta vanhuksille, töitä taiteilijoille (2011 -2013)                                                                         
http://www.osaattori.fi/ 

Hankkeen tavoitteena on ollut taiteilijoiden työtilaisuuksien lisääminen sekä kulttuurin ja 
taiteen tarjoaminen mukana olleiden kaupunkien vanhuspalveluyksiköille. 

Hankkeen aikana on järjestetty Taiteilijana vanhustyössä -koulutus, jossa on käsitelty tai-
teilijan ammatti-identiteettiä ja taiteellista työskentelyä hoivaympäristössä. Koulutus on 
antanut myös tietoa vanhuudesta ja vanhustenhoidosta kunnissa. Lisäksi on käsitelty ylei-
sökontaktia ja yrittäjyyden alkeita. Osaattorin tehtävänä on kannustaa taiteilijoita yrittä-
jämäiseen toimintaan ja siksi koulutuksessa on puhuttu paljon luovan alan yrittäjyydestä. 
Ammattitaiteilijoiden lisäksi myös vanhustyössä toimiville asiantuntijoille järjestetään 
omaa koulutusta. Tavoitteena on tarjota heille omakohtaisia kokemuksia taiteen moninai-
sista merkityksistä ja vaikutuksista. Koulutuksen toivotaan antavan henkilöstölle ideoita 
siitä, miten taidetta voi käyttää omassa työssään.

Hankkeessa Helsingin kaupunki on palkannut kulttuurisuunnittelijan, jonka työsuhde ra-
hoitetaan puoliksi kulttuuritoimen ja puoliksi sosiaalitoimen rahoista. Kulttuurisuunnitte-
lija toimii tässä mallissa välittäjänä vanhustyön ja taiteilijoiden välillä. Vastaava järjestely 
on myös kulttuuri- ja opetustoimessa.
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Taiten tuottoa (2011–2013) ja sitä edeltänyt                                                                     
Työhyvinvointia kulttuurista (2009–2011)                                                          
http://www.taitentuottoa.fi/ https://aducate.uef.fi/projektit/taitentuottoa/ 

Hankkeen tavoitteena on ollut vakiinnuttaa aikaisemman hankkeen aikana kehitetyt työ-
hyvinvointia tukevat kulttuuri- ja taidepalvelut. Yhteistyössä Esittävän taiteen tila ry:n 
kanssa on selvitetty mahdollisuudet saada aikaan pysyvä Taiten tuottoa -keskus. Hankkeen 
yhteistyöverkostossa selvitetään myös mahdollisuudet maakunnan kulttuuri- ja taidealan 
toimijoiden yhteisen, kaikkia asiakasryhmiä palvelevan ja synergiaetuja tarjoavan koko-
naisuuden aikaansaamiseksi. Yhtenä palvelukokonaisuuden osana on juuri Taiten tuottoa 
-keskus ja sen välittämät palvelut.

Keskuksen tehtäväksi on määritelty pohjoiskarjalaisten kulttuuri- ja taidealan toimijoiden 
laadukkaiden, työhyvinvointia tukevien kulttuuri- ja taidepalvelujen välittäminen yksityi-
sen ja julkisen sektorin työyhteisöille.

Tavoitteena on, että Esittävän taiteen tila ry. käynnistää tehtyjen selvitysten pohjalta vuo-
den 2013 jälkipuoliskolla Taiten tuottoa -keskuksen käytännön toiminnan.

Välitystehtävä eriytetään omaksi liiketoimintayksikökseen, yhteiskunnalliseksi yritykseksi, 
jossa ei jaeta voittoa, vaan se palautuu yritykselle. Yleishyödyllinen toiminta jää yhdis-
tykselle. Toiminnan tulee kuitenkin olla +/- pohjalla liiketaloudellisesti kannattavaa. Tässä 
välittäjäportaan rakentamisessa esikuva on ollut ruotsalainen TILLT. 

Taiten tuottoa keskuksen tuotteet ja toiminta-ajatus ovat: 
1) Taiteilijat saavat välitetyksi omia tuotepakettejaan, joista keskus saa välityspalkkion 
2) Keskus palkkaa taiteilijan tekemään keikan työyhteisöön, markkinoi, myy ja hankkii asi-
akkaan sekä paketoi tilauksen työyhteisön tarpeen mukaan. Keskus saa välityspalkkion. 
Viime kädessä taiteilija toteuttaa omin keinoin.

Kolmio (2012-2013) 
http://kolmio-projekti.blogspot.fi/ 

Kolmio-hankkeessa kuvataiteen, musiikin sekä sosiaali- ja terveysalojen ammattilaiset yh-
distävät voimansa hyvinvointipalvelujen tuottamisessa.

Hankkeen tavoitteena on parantaa valtakunnallisten järjestöjen ymmärrystä kuva- ja sä-
veltaiteen alojen mahdollisuuksista hyvinvointipalveluiden tuottajina sekä kykyä toimia 
välittäjänä hyvinvointipalveluiden tuottamisessa. Tavoitteena on myös lisätä kuvataiteili-
joiden, säveltäjien ja kulttuurituottajien valmiuksia toimia moniammatillisissa työryhmissä 
ja verkostoitumista hyvinvointipalveluiden tuottamisessa sosiaali- ja terveysalan ammat-
tilaisten kanssa.



2 3  
t a i d e  j a  t y ö

Luovamo – luovien alojen urapolkupalvelu, informaatio- ja työnhakukeskus 
http://luovamo.fi/ 

Hankkeen tavoitteena on saattaa työnhakija-asiakkaiden osaaminen ja työnantajien työ-
voiman tarve paremmin yhteen verkostotyön avulla. Yritysten kohdalla Luovamo edistää 
luovan osaamisen arvostusta, ohjaa alan osaajia työnantajille, osallistuu työllistävien pro-
sessien kehittämiseen sekä luo verkostoa niin osaajien kuin yritysten välillä. 

LUOVAMOn toiminnan tavoitteena on saada työvoimahallinnon ohjaus- ja neuvontapal-
veluita vastaamaan paremmin luovien alojen työnhakijoiden työnhaun ja työllistymisen 
tarpeisiin.

Hankkeessa käynnistyneen prosessin laajavaikutteisempana tavoitteena on kehittää val-
takunnallinen työ- ja elinkeinotoimistojen luoville aloille erikoistunut työvoimahallinnon 
palvelumalli.

LUOVAMOssa välittäjän tehtävästä vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus ja sen toiminnan 
tarkoitus on selkeästi luovien alojen työn välittämisessä. 

Susinno Oy 
www.susinno.fi 

Yhtiön ovat perustaneet Lahti School of Innovations´in tutkijat, jotka edustavat laajasti 
poikkitieteellistä osaamista. Yritys on tehnyt käytännönläheistä kehittämistyötä yritysten 
ja organisaatioiden kanssa jo yli kymmenen vuotta. 

Yrityksen toiminta-ajatus on siirtää yliopistossa kehitettyä innovaatiotutkimuksen asian-
tuntemusta yritysten ja organisaatioiden hyödyksi. Osakkailla on laaja-alaista osaamista 
uuden innovaatioparadigman kehyksissä niin yksilö-, organisaatio- kuin aluetasolla. 

Yritys mainostaa toimivansa älyllisen ristipölytyksen periaatteella ja etsivänsä ratkaisuja 
asiakkaan tarpeisiin esim. insinööritieteiden, kauppatieteiden, sosiologian, kasvatustie-
teiden ja kulttuuritieteiden parviälyllä sekä olevansa mahdollisten maailmojen rakentaja.

Susinnon toiminnan ytimessä on myös taiteen menetelmien käyttö uuden tien rakenta-
misessa sekä muutosprosesseissa tarvittavassa älyllisessä ristipölytyksessä. Taiteen me-
netelmät ovat osoittautuneet käyttökelpoisiksi, kun murretaan uusien polkujen esteenä 
olevia siiloja. Näillä menetelmillä tehdään näkymätön näkyväksi ja tunkeudutaan eri toi-
mijoiden näkymättömiin arvoihin, uskomuksiin ja kulttuurisiin käsityksiin, joiden ristiriita 
vaikeuttaa tulevan maailman rakentamista.

LOPUKSI

Taiteen ja työelämän yhdistämisellä vaikuttaa tällä hetkellä olevan kysyntää. Professori 
Vesa Harmaakorpi on puhunut useassa yhteydessä kolmoisvelkaantumisesta; ekonomi-
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sesta, taloudellisesta ja sosiaalisesta ja niiden yhteydestä tuottavuuteen mm. Arvokas 
työelämä juhlaseminaarissa http://areena.yle.fi/tv/2058380. Hänen mukaansa tuotta-
vuutta pyritään tällä hetkellä saamaan aikaan ihmisten selkänahasta eikä rakenteista ja 
prosesseista. Tuottavuuden suurin este on, että ihmiset on ajettu toimimaan siiloissa, 
vaikka juuri rajojen rikkominen olisi ensiarvoisen tärkeää, jos tuottavuutta halutaan lisätä. 
Työelämän kehittämisen lähtökohtana pitäisi olla ihminen, lattiataso eikä ylhäältä ohjattu 
toiminta. Hänen kokemuksensa mukaan juuri taiteen menetelmät, taiteen soveltaminen 
on yksi vaikuttavimmista keinoista tässä muutoksessa.

Taiteen ja työelämän kohtaaminen ei kuitenkaan tapahdu helposti vaan se vaatii välittäjä-
organisaatiota tai toimijaa, jota useissa hankkeissa on eri tavoin lähdetty tavoittelemaan. 
Hankkeet ovat yhdessä myös pohtineet miten näistä taiteen soveltamisen mahdollisuuk-
sista pitäisi puhua liike-elämän toimijoiden kanssa. Entä minkälaista puhuntaa poliittiset 
päättäjät tai sosiaali- ja terveysaloilla työskentelevät tarvitsevat? Minkälaisilla sanoilla tu-
lee kuulluksi yli siilorajojen? Miten dialogi synnytetään?

EU:n ohjelmat ja rakennerahastot ovat tukeneet tätä taiteen ja kulttuurin uusien palvelu-
jen ja välitystoiminnan kehittämistä. Rahoitus on mahdollistanut monipuolisen pilotoin-
nin, kokeilut ja toimijoiden kouluttamista, mutta palvelut pitäisi saada vielä ankkuroiduksi 
olemassa oleviin rakenteisiin ja mahdollisesti uusiin yrityksiin. 

Tämän toiminnan kiinnittyminen olemassa oleviin rakenteisiin ja uusien yritysten synty-
minen edellyttää edelleen hankerahoitusta. Ilman sitä kuluneen rahoituskauden aikaan-
saannokset kuihtuvat vähitellen tai ainakaan ne eivät pääse vaikuttamaan koko tehollaan. 
Siksi tulevaa hankerahoitusta tulisi suunnata taidetta ja työelämää yhdistävien välittäjä-
organisaatioiden palvelukonseptien kehittämiseen ja niiden kokeiluihin ja testaamiseen 
yhdessä nykyisten ja kentälle kouluttautuvien uusien toimijoiden kanssa. Lisäksi tarvitaan 
lisää taideintensiivisien palvelujen laadullisten, yhteiskunnallisten ja taloudellisen vaiku-
tusten systemaattista selvitystä.
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TAIKA-hanke välittäjänä
Anu-Liisa Rönkä

TAIKA-hankkeissa järjestettiin yli 20 työpaikalla pitkäkestoista taidetoimintaa, johon osal-
listui kaikkiaan noin 600 työntekijää työelämän eri sektoreilla. Pitkien prosessien lisäksi 
toteutettiin lyhytkestoisia työhyvinvointipäiviä 15 työyhteisössä. 

TAIKAn yhteistyöprosessit käynnistyivät kolmella tavalla:
• Projektiryhmän jäsenet ottivat yhteyttä entuudestaan tuttuihin yhteistyökumppanei-  
 hinsa ja tarjosivat mahdollisuutta osallistua TAIKA-hankkeen toimintaan.
• Yhteistyökumppaneita etsittiin laaja-alaisesti tiedottamalla hankkeen toiminnasta   
 verkkosivuilla ja uutiskirjeissä sekä eri tilaisuuksissa pidetyissä puheenvuoroissa.
• Yhteistyökumppaneita etsittiin fokusoidusti ottamalla yhteyttä sähköpostilla ja puheli - 
 mitse valittuihin henkilöihin ja käymällä paikan päällä yhteistyöneuvotteluissa.

Projektiryhmän jäsenistä koottu joukko sai valmennusta yhteistyöneuvottelujen käymi-
seen. Valmennuksessa kirkastettiin hankkeen toimintasuunnitelma ja määriteltiin yrityk-
set ja organisaatiot, joiden piiristä uusia yhteistyökumppaneita pyrittiin löytämään. Oman 
toimintasuunnitelman kirkastamisen myötä opittiin viestimään selkeästi seuraavista kysy-
myksistä:
• Miksi taiteen menetelmät osaksi työelämää?
• Mikä on TAIKA-hanke?
• Mitä TAIKA-hanke tekee?
• Mitä TAIKA-tarjoaa yhteistyökumppanille?
• Menetelmät perustuvat eri taiteenaloihin
• Yhteistyöprosessin kuvaus
• Esimerkki yhteistyöprojektista
• Yhteistyökumppanit (referenssit)

Vastausta kysymykseen ”Miksi taiteen menetelmät osaksi työelämää?” määriteltiin 
seuraavien näkökulmien kautta:
• Taide on uusi tapa lähestyä työyhteisön kehittämistä
• Uusien näkökulmien löytäminen
• Epävarmuuden sietäminen ja riskinottokyky
• Luovuuteen rohkaiseminen
• Henkinen hyvinvointi
• Yhteisöllisyys
• Tasa-arvoisuus
• Vakava leikinomaisuus
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•  Kehittämistehtävän 
 määrittely
•  Menetelmien ja 
 aikataulun 
 tarkentaminen
•  Yhteyshenkilön 
 nimeäminen 
 työyhteisöstä
•  Yhteistyösopimus

•  Tiedotus 
 henkilökunnalle
•  Info-tilaisuus 
 tarpeen mukaan
• Tavoitteen 
 kirkastaminen ja 
 työskentelyn 
 käynnistäminen
•  Viestintäyhteistyö
•  Dokumentointi 
 (valokuvaus ja 
 videointi)

•  Kyselyt ja 
 haastattelut
•  Tutkijan 
 osallistuminen ja 
 havainnointi
•  Organisaatio-
 kohtainen raportti
•  Hankkeen 
 tutkimustulokset

ALOITUS

TOTEUTUS

TUTKIMUS

Kuvio 1: Yhteistyöprosessin kuvaus.

Yhteistyöprosessi kuvattiin prosessikaaviona (Kuvio 1), joka on tiivistetty versio 
TAIKA I -hankkeessa tuotetusta prosessianalyysista (Rantala 2011).
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Verkkosivuille laadittiin yhteistyökumppaneille suunnattu välisivu, johon sanallistettiin 
viestiä ja yhdessä määritellyn tavoiteimagon mukaista henkeä. Tavoiteimagon mukaan 
halusimme olla taidelähtöinen, tutkimuksellinen, elämyksellinen, uutta luova, asiantuntija 
sekä asiallinen ja luotettava toimija. 

”

”
Luovuutta, voimaa ja innovatiivisuutta työelämään!
Taidelähtöinen toiminta herättää ja tukee arjen innovatiivisuutta ja 
lisää työyhteisön työhyvinvointia. 

TAIKA-hanke selvittää taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia työyhteisöjen 
toimintaan. Hankkeessa mielenkiinnon kohteena on millaista muutosta taide-
perustaisen toiminnan seurauksena tapahtuu yksilön suhteessa työhön, työyh-
teisöön ja työorganisaatioon ja miten muutos näkyy arjen toiminnassa. 

Esimiehiin kohdistuu suuria paineita ja odotuksia. Tulosta pitäisi tehdä, mutta 
samalla kehittää tiiminsä työhyvinvointia, työssäjaksamista ja työelämän laatua. 
TAIKA-hanke tarjoaa taidelähtöisiä menetelmiä myös esimiestyöhön ja johta-
miseen. 

Etsimme yhteistyökumppania!

Etsimme kunta- ja yrityssektorilta yhteistyökumppania toimintaan, jossa tutki-
taan taiteen menetelmien käyttöä työyhteisöissä. 

Taiteeseen perustuvat menetelmät ovat uusi tapa lähestyä työelämän kehittä-
mistä. Ne kohdistuvat erityisesti työyhteisön henkisen hyvinvoinnin, luovuuden 
ja innovatiivisuuden edistämiseen. Taiteeseen perustuva toiminta voi liittyä 
osaksi organisaation ydintoimintoja, esimerkiksi henkilöstöhallintoa tai viestin-
tää, vaikkapa uudenlaista tapaa tehdä sidosryhmäyhteistyötä. 

TAIKA-hanke tarjoaa yhteistyökumppanilleen taiteeseen perustuvan työsken-
telyjakson. Tällainen työskentely luo innostavan, arjesta poikkeavan yhdessä 
tekemisen paikan, jossa ihmiset kohtaavat, keskustelevat ja toimivat erilaisissa 
rooleissa kuin yleensä. Juuri tällaiset tilanteet ovat omiaan edistämään innovaa-
tioita ja uudenlaisia yhteyksiä ihmisten ja asioiden välille. 
 

Motivaatio käyttää uusia työtapoja on TAIKAn jälkeen erilainen kuin aiemmin. 
Henkilökunta ja eri toimijat ovat nähneet, mikä merkitys luovasti yhdessä 
tekemisellä on. 

Toiminnanjohtaja Asta Engström
Hyvinvointikeskus Onni, Pukkila 

TAIKA-hankkeen tavoitteena oli tuottaa taidelähtöisten menetelmien avulla 
hyvinvointia ja uutta näkökulmaa työyhteisöihin. TAIKA-projektin kautta taide 
tuotiin osaksi arkea ja työtekijät saivat taidelähtöisiä menetelmiä asiakastyö-
hönsä. 

Kasvatus- ja kehitysjohtaja Jussi Sutinen CTM Oy
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Esimerkkejä referenssien kuvauksista

Yhteistyöneuvotteluissa neuvotteluosapuoli haluaa aina kuulla, minkälaisia taideproses-
seja on aiemmin toteutettu: mikä on ollut lähtötilanne ja mitä prosessilla on saavutet-
tu. Näiden ns. referenssien kuvauksia voi laatia mitä moninaisimmilla tavoilla, ja TAIKA-
hankkeessakin kokeiltiin erilaisia muotoja, joista ohessa kolme esimerkkiä: power pointille 
tehty tiivistelmä, verkkosivuilla julkaistu juttu ja videokooste esimiesten haastatteluista.

(Esimerkki 1)

Työyhteisön vuorovaikutuksen kehittäminen

• Kuntasektorin organisaatio teknisellä toimialalla (30 henkeä)
• Työhyvinvointibarometrit olivat jo vuosia osoittaneet koettuja ongelmia vuoro-
 vaikutuksen ja tasa-arvoisuuden alueilla. Lisäksi toimintaympäristön muutokset 
 aiheuttivat huolta.
• Kehittämisprojektin tavoitteena oli työyhteisön sisäisen vuorovaikutuksen 
 kehittäminen ja muutoksiin sopeutuminen.
• Toteutettiin 1,5 vuoden projekti, joka jakautui kolmeen jaksoon: 
 - Savitaidetyöpaja ja valokuvaus -> valokuvanäyttely ja näyttelyn avajaistilaisuus
 - Teatterityöpajasarja -> henkilöstöjuhla
 - Yhteenveto ja reflektointi sanataiteen keinoin-> tarinateatteriesitys
• Työhyvinvointibarometrimittaukset projektin jälkeen ovat osoittaneet tilanteen 
 paranemista ongelma-alueilla ja henkilöstökokousten ilmapiiri on vapautunut.

(Esimerkki 2)

Bändityöskentely tuotekehityksen siivittäjänä

TAIKA-hanke toteutti Tampere-talossa bändityöskentelyä ja liikkeenjohdon konsultointia 
yhdistävän tuotekehitysprosessin.
-Tuloksena syntyi uusia ajatuksia, tuotteita ja palvelukokonaisuuksia, joista ensimmäiset 
ovat jo käytännön pilotoinnissa, kertoo Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas. 
Prosessin ohjauksesta vastasivat liikkeenjohdon konsultti Pauliina Inervo ja musiikkipeda-
gogi Heini Merkkiniemi.
Tuotekehitysprosessin taustalla oli liikkeenluovutus, jossa Tampere-talossa vuokralaisena 
toiminut ravintolayritys integroitiin osaksi kulttuuri- ja kongressikeskuksen toimintaa.

-Halusimme tässä yhteydessä käynnistää tuotekehitysprosessin ja miettiä kokonaan uu-
della tavalla, mitä me ravintolatoiminnalta haluamme. Luovien menetelmien avulla oli 
mahdollisuus katsoa kunnolla ”laatikon ulkopuolelle” ja tuulettaa ajatuksia, Ahokas ker-
too.

Prosessiin osallistui tuotekehitystyöryhmä, johon kuului edustajia Tampere-talon eri osas-
toilta: ravintolayksiköstä, kulttuurituotannosta, kongressitoiminnasta ja palveluosastolta. 
Tavoitteena oli saada ravintolatoiminta integroitumaan saumattomaksi osaksi talon muu-



3 0  
t a i d e  j a  t y ö

ta toimintaa ja kehittää eri toiminta-sektoreille uusia palvelutuotteita. Prosessiin kuului 
innovaatiovaihe, ideoinnin konkretisoinnin vaihe, tuotto-odotuksien määrittelyvaihe ja 
pilotointiin valittavien kokeilujen vaihe.

Uusien ideoiden lisäksi prosessi sai aikaan entistä tiiviimpää yhteistyötä eri yksiköissä työs-
kentelevien ihmisten välille.

-Meille oli siirtymässä toisesta yrityksestä uusia työntekijöitä, joten prosessi auttoi myös 
heitä kiinnittymään meidän toimintakulttuuriimme ja työskentelytapoihimme. Ja kyllä se 
oli myös virkistävää - monen kommentin mukaan aika erilainen työpäivä! Paulina Ahokas 
hymyilee.

(Esimerkki 3)

Taidetta työelämään -video
http://www.youtube.com/user/TAIKAhanke

Videolla ”Taidetta työelämään” kuullaan kolmen TAIKA-hankkeen kanssa yhteistyössä toi-
mineen organisaation edustajaa. Paulina Ahokas on Tampere-talon toimitusjohtaja, Asta 
Engström Pukkilassa toimivan Hyvinvointikeskus Onnin toiminnanjohtaja, Jouko Seppälä 
on Lahden kaupungin Teknisen ja ympäristötoimialan hallintojohtaja.

Pohdintaa

Hyvät suunnitelmat ja valmistautuminen auttoivat yhteistyökumppanuuksien luomisessa. 
Valmistautumisen keskeisiä tekijöitä olivat:
• Oman toiminta-ajatuksen kirkastaminen
• Potentiaalisen yhteistyökumppanijoukon määritteleminen
• Esittelymateriaalin valmistaminen (esim. power point, esite, verkkosivut, uutiskirje)
• Referenssien kuvaaminen
• Sopimuspohjien laatiminen
• Aktiivinen kontaktointi
• Tapaamiset, puheenvuorot tilaisuuksissa
• Yhteydenpito toteuttajiin (soveltavan taiteen ammattilaiset ja taiteilijat)

Keskeinen haaste oli neuvottelutyön vaatimat aikaresurssit. Neuvottelijan tulee olla jat-
kuvasti itse aktiivinen ja tavoitettavissa mahdollisen sähköpostiviestin tai puhelun varalta, 
ja valmis käymään tapaamisissa toisen osapuolen aikataulun mukaisesti. Tämä edellyttää 
henkilöresurssia, joka ei ole sidottu muuhun aikataulutettuun työhön. Neuvotteluproses-
sit voivat kestää useita kuukausia ja vaatia useita kymmeniä työtunteja valmistelevaa ja 
esittelevää työtä. Tämä edellyttää neuvottelijan ammattitaitoa ja epävarmuuden sietoky-
kyä. 
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Välittäjätahon keskeinen haaste on luoda oikeanlaiset odotukset niin työyhteisölle kuin 
toimintaa toteuttavalle taiteilijalle tai soveltavan taiteen ammattilaiselle. Prosessi kärsii, 
jos työyhteisö odottaa jotain muuta kuin mihin taiteilija pystyy vastaamaan – tai jos tai-
teilija pyrkii johonkin, mikä ei sovi työyhteisölle. Parhaaseen lopputulokseen auttaa avoin 
dialogi osapuolten välillä.

Jokainen taideprosessi on ainutlaatuinen. Prosessiin vaikuttaa paitsi taidetoiminnan oh-
jaaja myös osanottajat, jotka itse viime kädessä vastaavat siitä, miten he heittäytyvät 
mukaan, mitä he haluavat saada prosessista irti, ja miten he antavat vaikutusten siirtyä 
työarkeen. Esimies- ja johtotasolla on korostunut vastuu siitä, miten taideprosessin ko-
kemukset hyödynnetään työarjessa. Parhaimmillaan taidetoiminnan tuottama tieto 
integroituu osaksi työyhteisön muita kehittämisprosesseja (sisäiset kehittämisprojektit, 
työnohjaus, henkilöstökoulutus, kehityskeskustelut). Näin taidetoiminta voi antaa oman 
tukensa koko organisaation, työyhteisön ja henkilöstön pitkäjänteiselle kehittämistoimin-
nalle. Välittäjätaho voi auttaa myös tässä tulosten välitystyössä ja tiedon integroimisessa.
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Riitta Pasanen-Willberg

Kiitokset

Suurkiitokset kaikille, jotka ovat koelukeneet artikkeliani ja auttaneet tämän 
asian eteenpäin viemisessä: Pekka Korhonen, Leena Rouhiainen, Irma Koistinen, 
Pirkko Ahjo, Raisa Vennamo, Erja Asikainen-Sallinen, Brigantia Törnqvist, 
Liisa Pentti ja Katariina Vähäkallio. 
  
  

Tiedätkö 
mitä osaat?
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JOHDANTO 

It´s the job of an artist to imagine a utopia that can be transformed into a 
strategy for a better world. Sonya Lindfors 2013 

Elämme aikaa, jolloin mikään ei ole enää varmaa ja pysyvää; toimintaympäristöt muut-
tuvat, työnkuvat ja niiden sisällöt muuttuvat, ei ole välttämättä yhtä ainoaa työuraa tai 
työtehtävää. Työelämän haasteena on osaamisen jatkuva kehittäminen ja toimiminen 
poikkialaisesti. Näin on myös taiteen eri aloilla: perinteinen taiteilijakuva, jossa taiteilija 
nähdään ”vain” taiteen tekijänä, elää muutoksessa.

Tämä artikkeli käsittelee taiteilijan erityisosaamisen tunnistamista ja tunnustamista vä-
littäjäporrasorganisaatiossa toteutettavana luovan toimijan (creative agent) ja taiteilijan 
(creative practitioner) välisenä muutokseen tähtäävän oppimisprosessin kaltaisena val-
mennustapahtumana. Tämän tunnistamisen ja tunnustamisen prosessin tavoitteena on 
paljastaa ja saada käyttöön piilossa uinuvaa, hiljaista tietoa ja taitoa.1 Aiheen tarkastelu 
perustuu Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kehittämistiimin hanketyöskentelyn ja kou-
lutustarjonnan pohjalta syntyneisiin näkemyksiin ja kokemuksiin. Artikkelin tarkoituksena 
on esitellä ja tarkastella joitakin erityisosaamisen tunnistamista tukevia keinoja. 

Artikkelissa painottuu keholähtöinen työskentelyote ja viittaukset ammentavat usein tans-
siin liittyvistä lähteistä. Artikkeli antaa eväitä ja ajattelun aihetta myös muille taidealoille: 
kehollisuus on osa ihmisyyttä ja ihmisen olemassaolon tapa. Kokonaisvaltaisesti ymmär-
rettynä se tarkoittaa, että keho, mieli ja ympäristö nähdään toinen toisiinsa kietoutuneina.

Artikkelissa esitellään kaksi harjoitetta Ihmeiden seinä ja Kirjoita itsestäsi ulos, joita voi-
daan käyttää luovan toimijan ja taiteilijan välisen valmennuksen osana. Artikkeli ei kä-
sittele sitä, minkälaisia taiteellisia interventioita taiteilijat lopulta tekevät soveltaessaan 
osaamistaan muille kuin taidealoille.

Taide lähtökohtaisesti käsittelee usein isoja kysymyksiä, jotka ovat polttavia myös muil-
la aloilla. Esimerkiksi uuden polven tanssitaiteilija Sonya Lindfors (2013) näkee taiteen 
suurena potentiaalina, kun puhutaan sen vaikutuksesta sosiaaliseen muutokseen, rajojen 
rikkomiseen, asioiden kyseenalaistamiseen, yhteisöjen rakentamiseen tai uuden ideoimi-
seen (Manninen 2013, 6). 

Taiteella - katsottuna, koettuna tai tehtynä - on monia suoria vaikutuksia ihmisen hyvin-
vointiin. Taiteen tekemisen vaikutuksia on tutkittu laidasta laitaan muistisairauksien 
ennaltaehkäisyssä ja hoitokeinoina, erilaisissa taideterapian muodoissa sekä yritysinter-
ventioissa. Taidelähtöisiä menetelmiä on Suomessakin kehitetty jo vuosikymmeniä. Seu-

1) Välittäjäporrasorganisaatiolla tarkoitetaan toimintamallia, jossa luova toimija toimii taiteilijan ja asiakasorganisaa-
tion välissä. Tätä aihetta käsitellään tarkemmin Pekka Korhosen tämän julkaisun artikkelissa.
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raava askel – kansainvälisiä trendejä seuraten – on toimintamallien kehittäminen ja niille 
konkreettisten toimintaedellytysten luominen. Tähän liittyy muutos myös taidekentällä: 
luodaan edellytyksiä sille, että taiteilija voi toimia luovana toimijana tai taiteellisten inter-
ventioiden tekijänä. 

Pekka Korhosen (2013) mukaan käsitys taidetyöstä taidekontekstin ulkopuolella ja sen 
mahdollisesta vaikuttavuudesta on alkanut selkeytyä ja tarkentua viimeisen 10 vuoden 
aikana. Samanaikaisesti taidelähtöinen toiminta on laajentunut ja eri taidemuodot ovat 
alkaneet löytää oman tapansa olla mukana tässä muutoksessa. Taiteen soveltaminen on 
edelleen käsitteenä kiistanalainen ja on selvästi muodostunut kaksi kehityssuuntaa, joista 
toinen liittyy terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen ja toinen työelämän innovaatioihin 
ja osaamisen vahvistamiseen. (Korhonen 29.11.2013, luento Draama Mikkeli.)

Pälvi Rantala (2013) pohtii, ”… voisiko taidelähtöinen toiminta olla katalysaattori? … siinä 
mielessä, että se saa liikkeelle asioita tai prosesseja” tai että, …”voisiko katalysaattorin 
lisäksi toinen metafora taidelähtöiselle toiminnalle olla ”näkyväksi tekijä” (Rantala 2013, 
74).”
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Ikuna – tanssien piirtyvä minä (2013). Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. 
Kuvassa tanssija Pirkko Ahjo. Kuva: Manda Jabang ©

KUKA TUNNISTAA OSAAMISTA?

Osaamista voidaan tunnistaa monella eri menetelmällä ja sitä on voinut kertyä tutkinto-
tavoitteisen koulutuksen sijaan ja ohella joko epävirallisesti tai arkioppimisen muodossa. 
Euroopan unionin neuvoston virallisen suosituksen mukaan (2012) tulee ihmisille tarjota 
mahdollisuus osoittaa, mitä he ovat oppineet virallisen koulutuksen ulkopuolella, jotta 
näin opittua voidaan hyödyntää uralla etenemiseen ja jatkokoulutukseen. Tähän opitun 
validointiprosessiin liittyy oppimistulosten kartoittaminen, dokumentointi, arviointi ja 
merkitseminen todistusasiakirjaan. Tällä katsotaan olevan suora vaikutus mm. syrjäytymi-
sen ehkäisyyn ja erityisesti nuorten ja ikääntyvien työntekijöiden työllisyyteen sekä yleen-
säkin ottaen talouskasvuun. (Euroopan Unionin virallinen lehti, 22.12.2012.) 

Samanlaista osaamisen validointiprosessia voidaan käyttää, kun kartoitetaan taiteilijoiden 
erityisosaamista ja sitä, miten tunnistettua osaamista voidaan siirtää taiteellisiin interven-
tioihin. Esimerkiksi EU:n kulttuuriohjelman rahoittamassa Training Artists for Innovation 
–hankkeessa pureuduttiin taiteilijoiden tekemiin yritysinterventioihin, jotka perustuivat 
taidelähtöisten menetelmien käyttöön. Hankkeessa tutkittiin yritysten kokemuksia taitei-
lijoiden yrityksissä tekemistä taiteellisista interventioista ja niiden vaikutuksista yrityksien 
toimintakulttuuriin. Hankkeessa pohdittiin myös, minkälaisia toimintamalleja voitaisiin 
rakentaa edistämään taiteilijoiden työllistymistä yrityksiin sekä luotiin osaamiskehys kou-
lutusmallien suunnittelun pohjaksi.2

2) Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu oli osa Training Artists for Innovation –hanketta vuosina 2011-2013. Hanketta 
rahoitti EU:n Kulttuuriohjelma. Hankkeen muut partneriorganisaatiot tulivat Belgiasta, Tanskasta, Hollannista, Espan-
jasta ja Ruotsista.

Tunne itsesi, jotta sinut 
tunnustettaisiin paremmin 
Jack Aubreu 1991
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Osaamisen tunnistaminen on luonteva osa välittäjäporrasorganisaation toimintaa. Siellä 
työskentelevän luovan toimijan (creative agent) yksi tehtävä on auttaa taiteilijaa tunnista-
maan omaa erityisosaamistaan sekä tunnistaa asiakasorganisaation tarpeet. Luova toimi-
ja tietää riittävästi taidelähtöisistä menetelmistä ja tuntee eri taidealoja sekä taiteilijoita, 
jotka ovat valmiita soveltamaan osaamistaan asiakasorganisaatioihin tehdyissä taiteellisis-
sa interventioissa. Osaamiskartoituksen jälkeen taiteilija ja luova toimija yhdessä pohtivat, 
minkälaista koulutusta tai valmennusta taiteilija tarvitsee interventioissa toimimiseen. 
Luovalla toimijalla on tässä yhteydessä eräänlainen valmentajan rooli.

Luovan toimijan antama valmennus voi perustua esimerkiksi kehityksellisen mentoroinnin 
malliin (developmental mentoring), jossa tavoitellaan henkilökohtaista muutosta; oma 
motiivi ja itse määritellyt tavoitteet muodostavat reflektiivisen, dialogisen oppimisproses-
sin yhdessä ajattelun, tekemisen ja tunteiden kanssa. (Brockbank & McGill 2012, 16; 63.)

Yhteisenä työvälineenä valmennustilanteessa voidaan käyttää osaamisportfoliomenetel-
mää, joka esitellään tarkemmin luvussa kolme sekä siihen soveltuvia käytännön harjoit-
teita Ihmeiden seinä ja Kirjoita itsestäsi ulos luvussa viisi. Yhteiset pohdinnat ja sopimuk-
set siitä, mitä valmennustilanteessa on hyvä ottaa huomioon perustuvat The seven-eyed 
model of coaching supervision -malliin (seitsemänsilmäinen malli) ( Hawkins & Schwenk 
2011, 28.). Minkälaisia praktisia työtapoja milloinkin käytetään, riippuu siitä, minkä tai-
teen alan menetelmät ovat kyseessä. 

Välittäjäporrasorganisaatiossa tapahtuva luovan toimijan toteuttama valmennus tähtää 
siihen, että valmennettava taiteilija oppii fokusoimaan uudenlaiseen toimintaan. Kysees-
sä on oppimisprosessi, jossa valmennuksen yksi tärkeä tavoite on ohjata reflektoimaan. 
Brockbankin ja McGillin (2012, 46) mukaan reflektio ymmärretään monella tapaa, mutta 
useinkaan ei kiinnitetä huomiota siihen, miten reflektoidaan. He esittävät asian tiivistet-
tynä seuraavasti:

We define reflectional learning as an intentional process, where social context 
and experience are acknowledged, in which learners are active individuals, 
wholly present, engaging with another, open to challenge, and the outcome 
involves transformation as well as improvement for both individuals and their 
organization. (Brockbank et al, 2002, 6) 

Seitsemänsilmäinen malli

Myös luova toimija tarvitsee koulutusta ja työnohjausta tunnistaakseen ja ymmärtääk-
seen asiakasorganisaation tarpeet ja tavoitteet, jonka perusteella taiteilijan valmennus 
suunnitellaan. Ihanteellista olisi, jos luovan toimijan työnohjaajana voisi olla asiakasor-
ganisaation edustaja, esimerkiksi osana alkuneuvotteluja, vaiheessa, jolloin kartoitetaan 
asiakasorganisaation koulutus- ja kehittämistarpeita. Toisena vaihtoehtona on, että välit-
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täjäporrasorganisaatiossa toimii työpari, joista toinen on perehtynyt yrityksen tarpeisiin ja 
tavoitteisiin ja toinen, luova toimija, on kyseessä olevan taiteen alan asiantuntija. 

Seitsemänsilmäinen valmennuksen työnohjausmalli tarkoittaa Peter Hawkinsin ja Gil 
Schwenkin (2011) mukaan mallia, joka sisältää erilaisia näkökulmia työnohjaukseen ja 
työnohjauksen laajaan tyyli- ja taitokirjoon, joita tarvitaan erilaisissa työnohjaustilanteis-
sa. Mallissa tarkastellaan valmentajan ja valmennettavan välistä suhdetta ja työnohjaajan 
ja valmentajan välistä suhdetta ja sitä, miten tämä suhdepari kommunikoi keskenään. 
(Hawkins & Schwenk 2011, 28.) 

Seitsemänsilmäinen malli auttaa keskittymään valmennusprosessin eri vaiheisiin sekä ref-
lektoimaan valmentajan, valmennettavan ja työnohjaajan välisiä tapahtumia. On huomat-
tava, että malli ei ole menetelmä per se, vaan ajatusmalli, joka sisältää seikkoja, joita on 
hyvä huomioida valmennuksen eri vaiheissa praktisista menetelmistä riippumatta. Malli 
sisältää seuraavien osa-alueiden tarkastelua:

1. Valmennettavat ja heidän kontekstinsa. 
 Työnohjaaja palauttaa valmentajan valmennustilanteeseen ja sen todellisiin 
 tapahtumiin. Pyritään erottelemaan valmentajan omat tapahtumiin liittyvät ennakko- 
 käsitykset, olettamukset ja tulkinnat toisistaan.

2. Valmentajan interventio.
 Pyritään välttämään joko-tai asetelmat, joita valmennustilanteissa saattaa esiintyä. 
 Työnohjauksessa annetaan ajatusten virrata vapaasti, jotta vapautetaan energiaa ja  
 luodaan uusia vaihtoehtoja.

3. Valmentajan ja valmennettavan välinen suhde
 Ei ole hyvä upota liikaa valmennettavan maailmaan. Työnohjaajan tehtävänä 
 on ohjata valmentajaa näkemään tilanne ulkopuolisin, tuorein silmin.

4. Valmentajan itsetietoisuus
 Työnohjaaja auttaa valmentajaa vapautumaan tunteista, jotka valmennustilanne on  
 sysännyt liikkeelle ja joita valmentaja ei kykene artikuloimaan selkeästi. 

5. Työnohjauksellinen suhde valmentajan kanssa
 Tässä vaiheessa peruskysymys kuuluu, miten työnohjauksellinen suhde eroaa 
 tai on samanlainen valmentajan ja valmennettavan välisen suhteen kanssa?

6. Työnohjaajan itse-reflektio
 Työnohjaajan tulee välttää itsesensuuria ja hänen on osattava puhua 
 ei- tuomitsevaan tai tulkitsevaan sävyyn.
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7. Laajempi konteksti
 Tässä vaiheessa liikutaan organisaatiotasolla. Siihen liittyy myös sosiaalinen, 
 kulttuurinen, eettinen ja sopimusluonteinen tulokulma. 
 (Hawkins & Schwank 2011, 30–36.)

Valmennus- ja työnohjausprosesseissa on reflektiossa kyse eräänlaisesta kohtaamisen 
filosofiasta. Kari E. Turusen (1998) mukaan reflektio tarkoittaa ennen kaikkea kykyä häm-
mästyä, jolloin näkyviin avautuu yllättäviä asioita, joita ei välttämättä heti kykene kuvaa-
maan käsitteellisesti (Turunen 1998, 51). Nämä yllättävät seikat voivat olla esimerkiksi 
piilossa uinuva, aikaisemmin tunnistamaton tieto, taito tai kokemus. Tällöin oma keho, 
kehollisuus, keholliset kokemukset, unet, mielleyhtymät, mielikuvat tai muistot nousevat 
erityisen tarkastelun kohteeksi. Tiedätkö mitä tiedät, kun väitetään, että keho on aina 
viisaampi kuin mieli? Kehollisuuden ymmärtäminen osana osaamisen tunnistamiseen 
liittyviä kysymyksiä perustuu dialogisuuteen, jossa kehollisten harjoitteiden avulla tun-
nistetaan ensin oma kokemus. Se avaa mahdollisuuden toisen kokemusten herkempään 
tunnistamiseen, jotta voi nähdä ja tuntea, miten toinen (kehossaan) on; se kehittää kykyä 
asettua kokemuksellisesti toisen asemaan. Dialogisella harjoittelun otteella - oli kyse sitten 
kehollisista tai sanallisista harjoitteista ja valmennuksesta - tarkoitetaan, että luodaan toi-
nen toisiaan kuunteleva ilmapiiri. Erityisesti valmennettavan kannalta luodaan ilmapiiri, 
joka ei ole käskevä, ylhäältä annettu.

Tehdään yhdessä!

Ikuna – tanssien piirtyvä minä 2013. Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. 
Tanssijat kuvassa Erja Asikainen ja Jari Karttunen
Kuva: Manda Jabang ©
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OSAAMISPORTFOLIOMENETELMÄ

Osaamisen tunnistamisen välineitä on monia. Tässä esiteltävää osaamisportfoliomene-
telmää harjoitteineen voidaan käyttää monesta näkökulmasta ja kontekstista käsin – aina 
siitä tulokulmasta, mitä tarkoitusta varten tunnistus- ja dokumentointiprosessia käydään.

Osaamisportfoliotyö lähtee liikkeelle omien odotusten ja tavoitteiden määrittelystä. 
Tärkeimpänä lähtökohtana osaamisportfoliomenetelmässä on koulutuksella tai koke-
muksella (vrt. epävirallisesti tai arkioppimisen kautta) hankittujen tietojen ja taitojen 
tunnistaminen ja niiden analysointi ja uudelleen rakentaminen. Ihminen kerää erilaista 
tietoa ja taitoa jo arkipäiväisissä toiminnoissaan, vaikka ei vielä tunnista ”piilossa uinu-
vaa” osaamistaan. Toisaalta, vaikka itse tunnistaakin osaamisensa, miten saada se esille? 
Yleisempää onkin koulutuksella hankitut tiedot ja taidot ja niiden avulla pätevöityminen 
tiettyä ammatillista tarkoitusta varten. 

Osaamisen tunnistamisen, analyysin ja kehittämisen apuna on Portolano-hankkeessa 
kehitetty osaamis(e)portfoliomenetelmä3 ja sen tavoitteena on edistää taide- ja kult-
tuurialoilla työskentelevien ammattilaisten uralla etenemistä. Tätä tarkoitusta varten 
kehitettiin hankkeessa osaamis(e)portfolion laatimiseen liittyvä kouluttajan ja käyttäjän 
käsikirja sekä osaamis(e)portfolio-opas.4 Tässä kirjoituksessa on hyödynnetty ja sovellet-
tu hankkeessa kehitettyä osaamis(e)portfolion tekemiseen liittyvää ohjeistusta.

Portolano-projektissa kehitettyyn käyttäjän käsikirjaan sisältyy viisi erilaista arviointilo-
maketta, joidenka avulla voidaan eri yhteyksissä opittua analysoida ja arvioida tarkem-
min (www.portolano.eu). Näistä viidestä lomakkeesta on koostettu yksi lomake, jonka 
avulla omia kokemuksiaan voi tarkemmin eritellä ja taltioida tulevaa käyttöä varten. Lo-
make on luvussa 6, Osaamisen dokumentointi. 

Osaamisportfoliotyöskentelyssä tulee huomio aluksi kiinnittää mm. seuraaviin seikkoihin:
a) kokemusten havaitsemiseen,
b) kokemusten tunnistamiseen,
c) kokemuksiin liittyvän osaamisen tunnistamiseen 
d) kokemuksiin liittyvään kielen käyttöön, sanallistamiseen ja käsitteellistämiseen sekä
e) analyysiin siitä, minkälaisia uutta tietoa kokemukset tuovat osaamiseen ja miten se   
 näkyy omassa toiminnassa.

3) Portolano oli EU:n rahoittama, monikansallinen Leonardo da Vinci Transfer of Innovations –projekti, joka alkoi 
marraskuussa 2007 ja päättyi joulukuussa 2009. 

4) Käsikirjojen kehittäminen perustuu alkuperäiseen ranskankieliseen ”Le Portefeuille de competences – Le Portefe-
uille des acquis de formation et d´expériences / Livret du réalisateur” –käsikirjaan. Alkuperäisen version on kirjoit-
tanut Fédération Nationale des CIBC ja Jacques Aubret. Suomenkieliset käsikirjat ovat saatavilla hankkeen sivuilla 
www.eportolano.eu.



4 0  
t a i d e  j a  t y ö

Kokemuksella tarkoitetaan tässä joko koulutuksella tai muulla tavoin hankittua osaamista, 
jota taiteilija ei välttämättä tiedosta tai miellä merkitykselliseksi osaksi omaa tekemistään. 

Osaamisportfoliomenetelmän avulla voidaan tehdä osaamisen lähtökartoitus sekä ana-
lysoida oppimatkan varrella koettuja muutoksia – uusia pätevyyksiä – osaamisessa. Työs-
kentely voi olla itsenäistä ainakin aluksi, mutta suositeltavaa on saada siihen myös ohjaus-
ta. Osaamisportfoliomenetelmä on järjestelmällinen tapa kirjata ylös opittua sekä seurata 
koko valmennus- ja oppimisprosessin edistymistä.

Tämänkaltaisen oppimisprosessin aikana opitaan tiedostamaan omat ammatilliset vah-
vuudet, kiinnostuksen kohteet ja oppimishaasteet – saatetaan löytää myös yllättäviä 
puolia itsestään. Oppimisprosessi on luonteeltaan persoonallinen, henkilökohtainen ja 
eräänlainen sisäinen tutkimusmatka, jossa korostuu aktiivinen tiedon etsintä, sen esille 
tuominen ja muokkaaminen uusia käyttötarkoituksia varten. Tieto nähdään dynaamisena, 
jota tekijä itse konstruoi. Avainsanoja ovat itsereflektio ja itseohjautuvuus. 
Prosessi lisää tietoisuutta tavoitteiden ja valintojen taustalla olevista käsityksistä ja arvois-
ta; siinä ei erotella ajattelua ja toimintaa vaan tutkitaan ajattelun ja toiminnan välistä vuo-
rovaikutusta. Tutkimuskohteena on oma kokemus, ei pelkkä älyn prosessi, järki tai ulkoa 
annettu asia. Kari E. Turusen sanoin, sillä ”… kaikki todellisuuden kuvaus on kuvausta siitä, 
miltä jostakusta yksilöstä näyttää, sillä ihmiset reflektoivat eri tavalla (Turunen 1998, 43)”. 

Osaamisportfolio –menetelmässä painotetaan dialogisuuden rakentumista luovan toimi-
jan ja taiteilijan välille. Tämä ei kuitenkaan tarkoita menetelmä edellä kulkien työskentelyä 
– menetelmä ei ole itseisarvo, sillä osaamisportfoliotyöskentelyssä toisen lähtökohtien ja 
tavoitteiden tiedostaminen ja huomioon ottaminen on erityisen tärkeää. Puhutaan työs-
kentelyn dialogisesta otteesta. Dialogisuus ei ole jotakin sellaista, jota joko on tai sitten 
sitä ei ole, sillä kuten Jorma Lehtovaara toteaa ”...ihminen todellistuu, on olemassa pai-
kassaan maailmassa ja hänen tapansa olla siinä on dialogi” (Lehtovaara J. 1994, 215). 
Myös Martin Buberin mukaan kaikki aktuaalinen elämä on kohtaamista; yhteys Sinään on 
välitön: Minä tarvitsee Sinän tullakseen, koko olemuksella olevaksi (Buber 1995, 33-34).

Vuorokuunteluun – toinen toisensa kuunteluun - perustuva dialogisuus kehittää kykyä 
nähdä ja tuntea, miten toinen (kehossaan) on; se kehittää kykyä asettua kokemuksellisesti 
toisen asemaan.

KEHOLLISUUDEN YMMÄRTÄMINEN OSANA OSAAMISEN TUNNISTAMISTA

Keskipolven koreografi Joona Halonen näkee, että ”…koreografia on mah-
dollisuus kommunikoida. Koreografisessa prosessissa synnytetään loogisia 
ja epäloogisia muotoja, luodaan dialogia konkreettisen ja abstraktin välille 
sekä kehitetään tapaa organisoida niitä. Toistuvana avainteemana on mie-
len reflektoiminen kehoon ja päinvastoin. (Manninen 2013, 9.) 
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Osaamisportfolio-työskentelyyn voidaan paneutua mm. erilaisten liikeharjoitteiden avul-
la, jotka auttavat ymmärtämään kehollisuuden ja ajattelun välistä suhdetta ja sen merki-
tystä käsitteiden muodostumisen prosessissa yhteisen kielen saavuttamiseksi. Yhteisellä 
kielellä ei kuitenkaan tarkoiteta yhteistä ”konsensuskieltä”, vaan sitä että asiat osataan 
artikuloida ja argumentoida omista lähtökohdista lähtien selkeästi. Tavoite yhteisestä 
yleiskielestä, joka kattaisi alan kuin alan käsitteet on utopiaa: silloin usein puristetaan, 
rajataan ja ohennetaan asioita. 

Kehollisen työskentelyn tavoitteena on herättää kinesteettinen tietoisuus ja herkkyys ja 
keholliset tuntemukset. Se mahdollistaa liiketuntemuksien ”kuuntelun” ja kasvattaa sa-
malla toisen liikkeen lukutaitoa, joka on tärkeä taito taiteenalasta riippumatta.5 Länsimai-
nen ajattelutapa ymmärtää usein mielen ja kehon erillisiksi toisistaan. Moderni neuro-
tiede todistaa, että mieli ja keho ovat linkittyneet toisiinsa elektronisten ja kemiallisten 
tekijöiden välityksellä (Rothschild, 2000; McGilchrist, 2010; Lehrer, 2009). Myös ihmisen 
oma kokemus itsestään – kokemuksellisuus – ja kokemuksen mieltäminen kokonaisval-
taisesti mielen ja kehon väliseksi tapahtumaksi on saavuttanut viime vuosina enenevää 
ajattelun sijaa. 

5) Lulu Sweigard esitti vuonna 1974 termin ideokinesia, joka vastaa Mabel Elseworth Toddin käsitystä ihmisestä psy-
kofyysisenä kokonaisuutena. Ideokinesia on käytännön harjoittelumuoto erilaisissa kehollisissa menetelmissä, jotka 
lukeutuvat somatiikan piiriin. Ideokinesia sisältää ajatuksen mielikuvituksen ja kinesteettisen aistin stimuloivasta vai-
kutuksesta kehon muutostapahtumissa. Kaksisuuntaisessa liikkeellisessä tapahtumassa tuottaa mielikuva liikettä ja 
liike uusia mielikuvia. Päämääränä on etsiä liikkeen hyvää muotoa. (Rolland 1984, 10–14, 24–25. 

Työelämän koreografiaa

Ikuna – tanssien piirtyvä minä 2013. Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. Tanssijat kuvassa 
Erja Asikainen, Pirkko Ahjo, Raisa Vennamo ja Jari Karttunen
Kuva: Manda Jabang ©
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OSAAMISEN TUNNISTAMISEN VÄLINEITÄ

Mitä pätevyyksiä taiteilija tarvitsee

Merja Niemen (2012) mukaan työn sisällöt pitää yhä enemmän määritellä itse tai yhdes-
sä muiden kanssa. Myös osaamistarpeet muuttuvat, koska tavat työtä tehdä muuttuvat. 
(Niemi 2012,2.) Taiteilijoiden osaamisen kehittämistä ei-tyypillisessä taiteen tekemisen 
ympäristössä on tutkittu useissa kansallisissa ja kansainvälisissä hankkeissa.6 Hankkeissa 
on tutkittu ja tunnistettu osaamisalueita, joita taiteilijan tulee kehittää, kun halutaan so-
veltaa taidelähtöistä työskentelyä uusissa toimintaympäristöissä esimerkiksi tekemällä 
taiteellisia interventioita yrityksissä. 

Taiteilijan taidot, jotka liittyvät oman taiteen tekemisen vaikutusten ymmärtämiseen 
laajemmin kuin pelkässä taide itseisarvona -kontekstissa, kehittyvät monin eri tavoin tai-
teellisessa työskentelyssä. Taiteilijakoulutuksessa päämääränä on oman taiteen alan eri 
tekniikoiden hallinta, niiden kehittämiseen liittyvien eri menetelmien hallinta sekä ilmai-
suun, läsnäoloon ja vuorovaikutukseen liittyvien taitojen hallinta. Nämä hallitut tiedot ja 
taidot sisältävät myös osaamisen elementtejä, jotka ovat suoraan sovellettavissa myös 
muille aloille eri tarkoituksia varten. Tavoitteena voi olla esimerkiksi henkilökunnan työ-
hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistäminen. Haasteena voi myös olla organisaation 
toimintakulttuuriin liittyvät muutokset ja niiden vaikutukset työyhteisöön sekä yksilö- että 
organisaatiotasolla.

6) Aiemmin tässä artikkelissa jo esiteltyjen hankkeiden Training Artists for Innovation ja Portolano lisäksi viimeaikai-
sempia on Quality of Life –hanke. Siinä tutkittiin taidelähtöisten menetelmien vaikutuksia muistisairaiden hoidossa. 
Hanke oli EU:n rahoittama ja osa Life Long Learning –ohjelmaa vuosina 2010-2012. Teatterikorkeakoulun lisäksi part-
neriorganisaatiot tulivat Hollannista, Tsekin tasavallasta, Englannista ja Itävallasta.)

Tutkimusmatkalla

Ikuna – tanssien piirtyvä minä 2013. Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. 
Kuvassa tanssija Pirkko Ahjo
Kuva: Manda Jabang ©
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Taiteilijan osaamista voidaan käyttää muun muassa:
1. vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviin taitoihin
2. rajoja rikkovan ajattelun ja uusien ideoiden luomiseen
3. ympäristön muutoksen ymmärtämiseen
4. asioiden kyseenalaistamiseen
5. yhteisöjen ja yhteisöllisyyden rakentamiseen

Kai Lehikoinen (2013) jakaa taiteilijoilta edellytettävät taiteellisiin interventioihin liittyvät 
ydinpätevyydet neljään pääkategoriaan: 
1.  toiminnalliseen
2.  kognitiiviseen
3.  persoonalliseen ja 
4.  eettiseen osa-alueeseen.

Nämä säikeet punoutuvat seitsemän eri pääosaamisalueen kanssa, joita ovat taiteelliseen, 
sosiaaliseen, projektin hallinnointiin, markkinointiin, tutkimuksentekoon, pedagogiikkaan 
sekä uusiin sisältöihin liittyvä osaaminen. (Lehikoinen 2013, 51.)

Taiteellisten interventioiden lähtökohtana on oman taiteen alan syvällinen tuntemus ja 
substanssiosaaminen. Pedagogisesta näkökulmasta katsottuna tulee hallita taiteellisessa 
työskentelyssä tarvittavia menetelmiä, jotka ovat lähtökohtana käytettäessä taiteellisia 
menetelmiä ei-taiteellisessa kontekstissa. Mikään menetelmä ei kuitenkaan toimi itses-
sään automaattisesti, vaan sovellustyö edellyttää kohdeorganisaation toimintakulttuurin 
ja erityistarpeiden tuntemusta.

Ennen erilaisten asiakasprojektien toteuttamista on välittäjäporrasorganisaatio paikka, 
jossa taiteilija luovan toimijan ohjauksessa oppii presentoimaan omaa erityisosaamistaan 
myös sanallisesti. Tavoitteena on löytää yhteinen kieli asiakkaan kanssa, jolla ei välttämät-
tä ole käsitystä eri taidealojen puhetavoista ja käsitteistä. Loppupeleissä, kun taiteellisia 
interventioita toteutetaan käytännössä, voi kyseessä olla myös kehon kieli – ilman sanoja. 
Tämä asettaa uusia haasteita luovalle toimijalle, joka on taiteilijan ja asiakkaan välissä. 
Luovan toimijan on osattava esitellä ja myydä taiteilijan immateriaalista tuotetta ymmär-
rettävästi. 
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Ihmeiden seinä (Wall of Wonder)

Ihmeiden seinä –harjoituksen tavoitteena on luoda yleiskatsaus omasta kehityspolusta 
ja siihen vaikuttaneista tekijöistä.7 Muisteluun perustuvan menetelmän avulla voidaan 
rakentaa menneisyyteen, nykyhetkeen ja tulevaisuuteen liittyvä (yhteinen) tarina eri osa-
puolten kesken. Se stimuloi sisäistä dialogia ja muodostaa ihanteellisen pohjan tarinan 
kerronnalle avaamalla tietoisuutta, jotta olevia osaamisalueita voidaan tunnistaa.8 Kuvio 
Käyttäjän käsikirjasta (2011) sivulla 17.) (Portolano Käyttäjän käsikirja 2011, 17). Harjoit-
teet toteutetaan fokusoitumalla menneisyyden tapahtumiin ja niihin liittyviin kokemuksiin 
yksityiskohtaisesti.  

Harjoittelussa edetään seuraavan mallin mukaisesti:
1. Piirrä vaakatason linja paperin yli, joka on sivuittain, 1/3 osa paperin yläreunasta   
 (katso kuvaa yllä). Kun työskentelet kollektiivisesti ryhmän kanssa, käytä aikajanaa   
 varten seinäpintaa. 

2. Kirjoita aikajanan vasemmalle puolelle syntymävuotesi. Kirjoita aikajanan oikealle   
 puolelle vuosiluku, joka on tulevaisuudessa niin kaukana kuin uskallat ajatella tai 
 unelmoida. Merkkaa tämän hetken vuosiluku vaakatason aikajanalle suhteessa 
 syntymävuoteesi ja aikajanan loppupäähän. 

3. Jaa aikajana segmentteihin (esimerkiksi viiden vuoden jaksoihin).

7) Konsepti kehitettiin Cultural Affairs –instituutissa (ICA) menetelmäksi yksilöille, organisaatioille ja yhteisöille.

8) Originaali versio: 1995. Vaughn O´Halloran (ICA). Uudelleen sovitus ja muunneltu versio: 2000, 2005 ja 2007 Joep 
C. de Jong (JLS International).
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4. Anna ajatustesi virrata (“brainstorm”) elämäsi tapahtumien avain- tai kohokohdissa  
 niiden aloitusajankohdasta nykyhetkeen. Kirjoita ylös jokainen tapahtuma ja 
 merkitse se sopivaan kohtaan aikajanalle. Kiinnitä huomio siihen, mitä muita 
 merkittäviä tapahtumia liittyy näihin kohokohtiin.

5. Ympyröi päätapahtumat tai käännekohdat. Tunnista tärkeimmät käännekohdat ja   
 piirrä pystysuora (vertikaali) viiva osoittamaan nämä ajankohdan muutokset.

6. Nimeä joka kohta. Katso ensimmäistä kohtaa tai ajanjaksoa ja kysy: Mitä tämän 
 ajanjakson aikana oli meneillään elämässäsi (tai organisaatiossa)? Anna ajanjaksolle  
 mielekäs nimi tai teema. Katso seuraavaa ajanjaksoa ja kysy: Jos ajanjakson aikana 
 tapahtui käännekohta, niin minkä vuoksi ja mihin se johti? Otsikoi mielekkäästi 
 (tematisoi) jokainen ajanjakso.

7. Toista vaiheet 4-6 tulevaisuuden näkymiäsi käsitellessäsi.

8. Kun havainnoit koko kertomustasi (tai kuvaa), otsikoi (tematisoi) aikajana koko-
 naisuudessaan. (Käyttäjän käsikirja, 17)

Kun halutaan syvällisemmin porautua esille tuleviin kysymyksiin ja löydöksiin, voidaan 
merkittävimpiä Ihmeiden seinä –harjoituksen avulla tunnistettuja kokemuksia tematisoi-
da. Teemoja voidaan jatkojalostaa Kirjoita itsestäsi ulos –menetelmän avulla käyttämällä 
niitä mielikuvina kehollisissa harjoitteissa. Kirjoita itsestäsi –menetelmää voidaan myös 
työstää yhtäaikaisesti Ihmeiden seinä –harjoituksen kanssa. 
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Ihmeiden seinä

 Ikuna – tanssien piirtyvä minä 2013. Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. 
Kuvassa tanssija Pirkko Ahjo
Kuva: Manda Jabang ©

Kirjoita itsestäsi ulos

Mitä ruumis kertoo, kun kuuntelee sen fyysisiä viestejä?

Keholliseen lähestymistapaan perustuvan Kirjoita itsestäsi ulos –harjoitteen tavoitteena 
on löytää oma persoona: tunnistaa sitä, kuka minä olen ja mitä minä osaan? Harjoittelus-
sa pyritään ensin saavuttamaan rentouden tila, jotta päästään yli liiallisen itsekriittisyyden 
– ohitetaan ”etukäteen editoimisen apparaatti” – keskittymällä oman kehon tuntemuk-
siin. Harjoittelussa etsitään liikkeen hyvää muotoa, jolla tarkoitetaan kullekin yksilölle 
ominaisinta tapaa liikkua luonnollisesti, ergonomisesti ja turhaa kuormitusta välttäen. 
Muutosprosessi alkaa sisältä käsin, eikä siinä keskitytä ensisijaisesti annettuun, liikkeen 
ulkoiseen muotoon.

Kehollisten harjoitteiden avulla vapautetaan energiaa, joka kohdistetaan oman osaamisen 
tunnusteluun ja tunnistamiseen. Liiketyöskentelyn lähtökohtana on ajatus, että ihminen 
koodaa elämänsä aikana hankkimansa kokemukset kehollisiksi merkeiksi, tunteiksi ja tun-
temuksiksi, jolloin kysymykseksi nousee, minkälaista tietoa, tietoutta ja osaamista nämä 
kokemukset tuottavat ja miten niitä voidaan sanallistaa? 

Jarkko Rantanen (2011) puhuu kehon asentojen ja liikkeiden vaikutuksista mielialaan, 
tunteisiin ja persoonallisuuden piirteisiin. Rantanen toteaa, että ”toisten mielestä lähes 
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kaikkeen ajatteluun liittyy tunteita, ja noita tunteita on niin paljon ja ne ovat niin hienova-
raisia, ettei niille ole edes sanoja”. (Rantanen 2011, 39)

Antonio Damasion (2003) mukaan tunne on pohjimmiltaan ajatus, ajatus kehosta ja vielä 
täsmällisemmin ajatus tietystä kehon piirteestä, sen sisuksista, tietyissä olosuhteissa. Da-
masio jatkaa William Jamesia mukaillen, että ”… kehon sisäisiä ilmiöitä aistiva järjestelmä 
on tunteen kriittinen perusta.” ja että, ”…emootioita aistiessamme aistimme kehontiloja”. 
(Damasio 2003, 90; 103.)

Kirjoita itsestäsi ulos -harjoite on kokonaisvaltainen tapahtuma. Liikkuminen nähdään ajat-
teluna ja ajattelu ruumiillisena; havainnoidaan sitä, miten liike ja ajatus – ja tunteet - ovat 
kietoutuneet toinen toisiinsa erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Liiketyöskentelyn avulla 
tunnistettu osaaminen, tunteet ja ajatukset voidaan tematisoida ja ”istuttaa” liikkeen si-
sään mielikuvina ja jatkaa osaamisen tunnistelua. Jo aiemmin tässä artikkelissa mainittu 
ideokineettinen kehä käynnistyy: mielikuva tuottaa uutta liikettä ja liike uusia mielikuvia. 
Kehää voi edetä rajattomasti. Välillä voi pysähtyä ja kuunnella, reflektoida omia tuntemuk-
siaan. 

Liikkeellinen reflektio voi tapahtua myös työparin kanssa tai ryhmässä. Silloin, Riitta Ha-
rin (2011), mukaan voidaan toisen ihmisen asemaan asettua oman liikejärjestelmän ja 
liikeaistin avulla. Hari on tutkinut aivojen peilisolujärjestelmää, joka muovautuu ihmisen 
kehityksen aikana ja joka auttaa ymmärtämään toisten ihmisten aikeita. Peilisolujärjes-
telmä näyttää projisoivan nähdyt liikkeet katsojan omaan liikejärjestelmään. Peilisolujen 
avulla samat hermoradat tai liikeskeemat aktivoituvat. Peilisolut reagoivat sekä tehtäes-
sä että nähtäessä tiettyjä liikkeitä – tietyt aivojen alueet aktivoituvat silloin. (Hari 2011, 
1565–1570) Toisen suru tarttuu – itket, vaikka et tunne toista!

Liiketyöskentelyn etuna on, että seuraamalla ja jäljittelemällä toisen liikettä on mahdollis-
ta kokea empatiaa sekä ”lukea” ja ymmärtää toisen kehollisia viestejä. Kun havainnoidaan 
toisen liikettä tilassa ja näkymättömiä liikeratoja, jotka tehtynä jäävät ”elämään” tilaan, 
näköaistimme vastaanottama tieto resonoituu syvälle omaan kehoon. Tapahtumaa oh-
jaavat aistit ja refleksit, liike näyttää tapahtuvan ”huomaamattomasti”, hiljaisen tiedon 
ohjaamana. Voidaan puhua sanattomasta kommunikaatiosta. Margery J. Turnerin sanoin 
”…sanaton kommunikaatio on tunteiden, asenteiden, mielikuvien, suhteiden ja muoto-
jen avulla suoraan aistien välillä tapahtuvaa kommunikaatiota.” (Turner 1971, 3-4). Toisin 
sanoen, tapahtumasarjan tiedostamaan oppiminen – reflektoiminen – on edellytyksenä 
jo olemassa olevan kehollisen tietouden ymmärtämiselle. Tämän edellytyksenä on kines-
teettisen herkkyyden kehittäminen. 

Myös Anna Halprin puhuu sisäisen kokemuksen tiedostamisesta, joka mahdollistuu, kun 
ymmärretään kinesteettisen aistin kehittämisen tärkeys; sen myötä liike ja ajattelu saavat 
uusia ulottuvuuksia ja kyky kommunikoida kasvaa (Halprin 1995, 32).
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Liikekokemukset tukevat ajatusta uusien liikemateriaalien – ja uusien ajatusten – synty-
misestä. Puhuessamme meillä on sanat ja käsitteet. Liikkuessamme poraudumme syvem-
mälle sanoihin ja käsitteisiin – sanojen ja rakenteiden taakse - ja ilmaisemme itseämme 
hienovaraisen liikeartikulaation kautta suhteessa maailmaan, muihin ihmisiin ja asioihin. 
Kohdistamalla katseen kehon tuntemuksiin ja kokemuksiin auttaa se tunnistamaan omaa 
osaamista. 

Luovan toimijan tehtävänä on saada aikaan salliva ilmapiiri ja tavoitteita tukeva ohjaus. 
Harjoittelu on työkalu, jonka avulla pyritään saavuttamaan kehontuntemus ja –hallinta, 
sekä tietoisuuden ja mielen kasvaminen niin, että aistit, tunteet ja ajattelu ovat läsnä. Pää-
määränä on ymmärtää kehon ja mielen välisen yhteyden tärkeys, sillä Leena Rouhiaisen 
(2013) mukaan ”… keholliset tuntemukset ja liikeaistimukset kertovat siitä, kuinka olemme 
sitoutuneet tai asennoituneet kulloiseenkin elämäntilanteeseemme; siinä mielessä kasva-
nut ymmärrys kertoo meille paljon siitä, keitä me olemme (Rouhiainen 2013, haastattelu). 
Työskentely edellyttää sisäistä joustavuutta, avoimuutta ja kykyä kuunnella omia liikeko-
kemuksia. Joustavuus, avoimuus ja kuuntelukyky luonnollisestikin paranevat harjoittelun 
myötä, jos kyseessä on liiketyöskentelyyn tottumaton tekijä. 

Käytännössä harjoite etenee seuraavasti: 

1. … keskittyminen
Harjoitteen ensimmäisessä vaiheessa lähdetään liikkeelle keskittymällä erilaisiin kehollisiin 
mielikuviin. Mielikuva voi olla myös muisteluun perustuva tapahtuma, joka on tunnistettu 
Ihmeiden seinä -harjoitteessa tai tunnetila. Se voi olla myös anatominen kuten esimerkiksi 
mielikuva häntäluun ja selkärangan ylimmän kaksoisnikaman, atlas-axis, välisestä yhtey-
destä. Ajatellaan, että mielikuva tuottaa liikettä, joka puolestaan tuottaa uusia mielikuvia. 
Tämä ideokineettinen kehä on koko ajan käynnissä, vaikka emme aina sitä tiedostakaan.

2. … kuuntelu
Harjoituksen toisessa vaiheessa annetaan tietoisen mielikuvan mennä ja liikutaan kehol-
listen tuntemusten perusteella ja annetaan niiden johtaa uuteen liikkeeseen.

3. … oma tavoite
Kolmannessa vaiheessa lähdetään kehittämään liikkeitä oman tavoitteen mukaiseksi ja 
sitä tarkentaen. Oma tavoite voi linkittyä esimerkiksi osaamisen tunnistamiseen: liikut-
taessa tämä mielikuva ruumiillistuu kokemukseksi. Kun tiedostetaan kokemuksen viesti, 
voidaan se käsitteellistää, pukea sanoiksi. 
Harjoitus perustuu ajatukselle liikkeen ajatuksellisuudesta ja ajatuksen ruumiillisuudesta: 
ensin on liike ja sitten ajatukset ja käsitteet. Liike, ajatus tai mieli on kietoutunut toinen 
toisiinsa erottamattomaksi kokonaisuudeksi. Liikkeen sisään kasvaneet tunteet ja tulkin-
nat elämästä paljastavat nyt-hetken, joka rakentuu ajan tuomalle kokemukselle. 
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4. … välitön kirjaaminen
Neljännessä vaiheessa, annetaan ajatusten virrata ja ne kirjataan välittömästi kirjoittaen ja 
tai piirtäen/maalaten ulos etukäteen editoimatta.

Harjoitukseen liittyvässä sanallisessa reflektiossa kirjoitetaan taukoamatta kaikki ilmaan-
tuvat ajatukset ylös niin, että käsi ei nouse paperilta. Esimerkiksi Natalie Goldberg (1986) 
on käyttänyt välittömän kirjaamisen menetelmää. Siinä hän on yhdistänyt vapaan kirjoit-
tamisen ja Zen Budhismin meditaation ja jalostanut siitä ”writing practice” –tekniikan. 
Kyseessä on ajatusprosessin vapauttaminen ja verryttely, jossa kannustetaan olemaan 
luovasti tietoisia koko kirjoitusprosessin ajan. (Goldberg 1986, 3-4.)

Tarkoituksena on olla editoimatta ajatuksiaan ja sanallistaa liikkumisen herättämät aisti-
mukset, tuntemukset ja kokemukset paperille välittömästi harjoituksen jälkeen. Editoimi-
nen tapahtuu vasta myöhemmin. Kirjoita itsestäsi ulos -harjoituksessa voidaan käydä lo-
puttomia kierroksia. Eteneminen tapahtuu spiraalimaisesti, hermeneuttisen kehän mallia 
myötäillen, jolloin edistytään lähtökohdasta loitontuen, mutta siinä koko ajan suhteessa 
pysyen, niin että oma lähtökohta tiedostetaan reflektiopohjana. Jack Mezirow kuvaa her-
meneuttista kehää Bernsteinia myötäillen eräänlaiseksi poluksi, jossa kuljemme jatkuvasti 
edes takaisin sen kohteen osien ja kokonaisuuden välillä, jota pyrimme ymmärtämään 
(Mezirow 1995, 25–26). Välittömän kirjaamisen menetelmässä kannustetaan olemaan 
luovasti tietoisia koko harjoitusprosessin ajan. Kyseessä on ajatusprosessin vapauttami-
nen ja verryttely.

5. … reflektio
Reflektoimalla harjoituksen tähän astisia kokemuksia, tuntemuksia ja ajatuksia mennään 
vielä syvemmälle: liikutaan silmät kiinni fokusoiden itseen. Tämän jälkeen kirjataan koke-
mukset jälleen ylös.

Harjoitteeseen kuuluva silmät kiinni -liikkuminen perustuu autenttisen liikkeen mukaiseen 
työskentelyyn. Kun liikutaan silmät kiinni, havainnoidaan liikkeen sisäistä kokemusta. 
Liikkuja (taiteilija) on siinä oman kokemuksensa sisäinen todistaja ja toinen, liiketapah-
tumaa seuraava (luova toimija), on havainnoija, todistaja. Kirsi Monnin (2004) mukaan 
”Autenttinen liike –työskentelyssä käsitteellä autenttinen viitataan kehontietoisuuteen 
havainnoituvan ennakoimattoman liikkeen maailmayhteyden tutkimiseen. Kyse on aina 
henkilökohtaisesta, historiallisesta ja kulttuurisesta maailmayhteydestä, jota tutkitaan (ex-
plore) kehollisen liikekokemuksen avulla.” (Monni 2004, 30.) 
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Mitä ruumis kertoo, kun kuuntelee sen fyysisiä viestejä?

Ikuna – tanssien piirtyvä minä 2013. Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. 
Kuvassa tanssija Pirkko Ahjo
Kuva: Manda Jabang ©

OSAAMISEN ARVIOINNIN VÄLINEITÄ

Osaamisen arviointi

Uudet toimintaympäristöt haastavat luovan toimijan, välittäjäporrasorganisaation ja asia-
kasorganisaatioiden toimintamalleja. Se haastaa valmentajana toimivaa luovaa toimijaa 
sekä taiteilijaa kohtaamaan muutoksen, jolloin jokaisen osapuolen motiivi ja itse määritel-
lyt tavoitteet muodostavat reflektiivisen ja dialogisen oppimisprosessin yhdessä ajattelun, 
tekemisen ja tunteiden kanssa. Kyseessä on oman osaamisen tunnistaminen – niin luovan 
toimijan kuin taiteilijan - , ammattitaidon ylläpitäminen, kehittäminen ja soveltaminen. 
Valmennuksen avulla tapahtuva osaamisen kehittäminen luo yhden tien oppia sovelta-
maan taidelähtöisiä menetelmiä eri alojen asiakkaiden kanssa työskenneltäessä.

Oman osaamisen arviointi edellyttää metakognitiivisia taitoja. Metakognitio on monimut-
kainen ilmiö, ja sitä ei aina täysin ymmärretä. Metakognitiolla on tärkeä rooli mm. omien 
havainto-, muisti- ja kielenkäyttöprosessien säätelyssä sekä oppimaan oppimisessa. (Hak-
karainen & Lonka & Lipponen 2004, 233–234.)

Reflektio aukeaa käsitteenä tutkimalla erilaisia filosofian virtauksia kuten esimerkiksi 
heuristista menetelmää. Sana heuriskein viittaa sisäiseen etsintäprosessiin, jossa ihmi-
nen käy eräänlaista dialogia itsensä kanssa. Tätä dialogia hän käy tarkastelemalla omia 
kokemuksiaan, jolloin tietoisuus kohdistuu uusien osaamisalueiden tunnistamiseen. Carl 
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Moustakasin mukaan tässä prosessissa on ensin tärkeintä kuvata omia kokemuksia ilman, 
että ne määritellään erilaisten tiede- ja taidekäsitysten, historian tai poliittisten mielipitei-
den mukaan (Moustakas 1990, 9-19). 

Seuraava askel, jota Moustakasin käsitys reflektiosta pohjustaa, on Mezirowin (1995) esit-
tämänä ajatus kriittisestä reflektiosta. Sen mukaan reflektoiminen edellyttää pysähdystä, 
jossa yksilö voi arvioida uudelleen omia merkitysperspektiivejään. Hän toteaa, että ”…
kriittinen reflektio ei koske toiminnan tapaa – miten-kysymyksiä – vaan sen syitä ja seu-
raamuksia: miksi-kysymyksiä”. (Mezirow 1995, 30) 

Kognitiivisen psykologian käsite metakognitio ja reflektio on usein ymmärretty samaa 
tarkoittavana. Reflektio ja metakognitio voidaan nähdä toisiinsa kietoutuneita ajattelun 
ja tietoisuuden apparaatteina valmennustilanteessa. Huomioon tulee ottaa, että ihmiset 
reflektoivat eri tavoin. 

Osaamisen arviointitaulukot

Tähän osaamisen arviointitaulukkoon on sisällytetty joukko osaamisalueita ja kuvaus nii-
den luonteesta. Arviointitaulukkoa voidaan käyttää apuna lähtöosaamisen kartoittamises-
sa, kun pyritään tuomaan esille kehitettäviä osaamisen alueita esimerkiksi henkilökohtai-
sen opintosuunnitelman laatimista varten, työssä oppimisessa valmennuksen välineenä 
sekä osaamisen kehittymisen tarkastelussa. 

Arviointitaulukko täytetään kaksi kertaa: 1) ensimmäisellä kerralla ennen valmennuksen 
alkua, jolloin tarkastellaan, mitä osaamista tuleva työ vaatii ja 2) toisella kerralla, koulu-
tuksen tai työssä oppimisen arvioinnin välineenä, jolloin arvioidaan, miten työ eteni ja 
miten osaamista on käytetty. Arviointitaulukko täytetään molemmissa tapauksissa ensin 
itse. Sen jälkeen arvioinnin tulokset käydään valmentajana toimineen luovan toimijan 
sekä työnantajan edustajan kanssa yhdessä läpi, jolloin saadaan käsitys yleisvalmiuksista 
ja siitä, mitä osaamista tarvitsee vielä kehittää. Arviointikriteerit vaihtelevat taiteen alasta 
riippuen ja ne tulee käydä yhdessä taiteilijan ja luovan toimijan kanssa läpi. (Käyttäjän 
käsikirja 2011, 33) 

Arviointitaulukko täytetään assosiatiivisella tavalla sen mukaan, mitä ensimmäiseksi tulee 
mieleen. Ei ole olemassa oikeaa tai väärää vastausta. (Käyttäjän käsikirja 2011, 33.)

Tässä kirjoituksessa aikaisemmin esitettyjä Ihmeiden seinä ja Kirjoita itsestäsi ulos -harjoit-
teita voidaan myös käyttää keskittymiseen ja arviointiin valmistautumiseen.

Työskentelytaitojen ja identiteetin reflektoiminen taiteilijan näkökulmasta (A)

Aluksi tarkastellaan taiteilijan metakognitiivisia taitoja. Taulukon kysymykset ovat suuntaa 
antavia, ja ne auttavat fokusoimaan kulloiseenkin kyseessä olevaan aihealueeseen. 
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Kysymykset käsittelevät kykyä reflektoida omaa työtä ja toimintaa sekä kykyä tutkia omaa 
toimintaa itsensä ulkopuolelta mahdollisimman kriittisesti. Tavoitteena on tunnistaa omat 
vahvuudet ja heikkoudet ja arvioida, kuinka osaamista voidaan kehittää. 

Toisena tavoitteena on löytää oma linja, tyyli tai etenemissuunta, jotta voidaan perus-
tellusti tuoda esille sitä osaamista, jonka perusteella saadaan käsitys hallituista tiedoista 
ja taidoista. Taiteilijan tulee avoimesti pohtia sitä, miten, hän osaa paneutua työhönsä 
sekä asettaa itselleen määrätietoisia tavoitteita vastoinkäymisiä pelkäämättä. (Kouluttajan 
käsikirja 2011, 24-26.)

Taiteilija

Minulla on käytännön kokemusta taiteesta ja sen tekemisestä.

Osaan havainnoida ja jäsennellä taiteellisia prosesseja ja osaan sen perusteella kehittää omaa 
työskentelyäni uusissa työtehtävissä niiden vaatimusten mukaisesti.

Minulla on ymmärrys taiteellisista interventioista ja taidelähtöisistä menetelmistä.

Osaan suhtautua rakentavan kriittisesti omaa työtäni ja toimintaa kohtaan.

Osaan hyödyntää aikaisemmissa työtehtävissäni oppimaani uusissa työtehtävissä uudella tavalla. 

Osaan vastaanottaa palautetta ja hyödyntää sitä työtäni edistävästi. 

Osaan myöntää virheeni ja ottaa niistä opiksi. Uskallan myös epäonnistua.

Osaan esittää omaperäisiä ideoita enkä pelkää erottua muista. Olen ideoideni takana.

Osaan toimia itsenäisesti ja vastuullisesti.

Osaan asettaa realistiset tavoitteet työskentelylle.

Osaan kehittää ideoita ja muuttaa ne toiminnaksi.

Tunnistan, mitä lisäarvoa voin tuoda projektin tai työtehtävien sisältöihin.

Olen avoin myös toisten ideoille ja ajatuksille.

Olen tietoinen oma työni vaikutuksesta muiden tekemiseen. 

Teen osuuteni yhteisen päämäärän saavuttamiseksi ja noudatan sovittuja sääntöjä ja toimintatapoja.

Kykenen toimimaan paineen alaisena, mutta osaan myös delegoida asioita.

Osaan helposti ilmaista motiivini ja perustella soveltuvuuttani projektiin tai uusiin työtehtäviin.

0-testi

Taulukko on sovellus Käyttäjän käsikirjassa (2011) olevista osaamisen arviointiin liittyvistä kysymyksistä.

++    +    -     -- ++    +    -     --

loppu testiA

++   = täysin samaa mieltä
+  = tunnistan tämän 
-  = en tunnista tätä 
--  = täysin eri mieltä 

Tarpeen vaatiessa voidaan laatia omia lisäkysymyksiä:
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Kun taulukko on täytetty, on taiteilijan hyvä laatia pienimuotoinen kirjoitus mahdollisesti 
jo tekemästään taiteellisesta interventiosta. Työesimerkkiä voidaan käsitellä edellä mai-
nittujen näkökulmien valossa. 
 

Suhde yhteiskuntaan ja asiakastyöhön (B)

Tässä kohtaa tarkastellaan sitä, miten taiteilija osaa nähdä taidemaailman ulkopuolelle, 
kuinka hän osaa huomioida yhteiskunnalliset muutokset ja niiden tuomat uudet haasteet 
toimittaessa eri toimintaympäristöissä sekä tunnistamaan niiden vaikutukset omaan työ-
hön. Tarkastellaan niitä osaamisen vaatimuksia, joita edellytetään toimittaessa perintei-
sen taidekentän ulkopuolella. 

Ikuna – tanssien piirtyvä minä 2013. Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. 
Kuvassa tanssijat Erja Asikainen, Pirkko Ahjo ja Jari Karttunen
Kuva: Manda Jabang ©

Tavoitteena on kehittää kykyä tunnistaa ja huomioida asiakkaan tai kohderyhmän tarpeet. 
Tavoitteeseen päästäkseen on taiteilijan osattava suunnitella ja organisoida oma työnsä 
uudella tavalla. Sen edellytyksenä on oppia verkostoitumaan, oppia tuntemaan markki-
nat sekä markkinoimaan osaamistaan eri kohderyhmille räätälöidysti. (Käyttäjän käsikirja 
2011, 33–36.) 

Verkostoidutaan!
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Taiteilija

0-testi

Taulukko on sovellus Käyttäjän käsikirjassa (2011) olevista osaamisen arviointiin liittyvistä kysymyksistä.

++    +    -     -- ++    +    -     --

loppu testiB

++   = täysin samaa mieltä
+  = tunnistan tämän 
-  = en tunnista tätä 
--  = täysin eri mieltä 

Tarpeen vaatiessa voidaan laatia omia lisäkysymyksiä:

Seuraan yhteiskunnallista kehitystä ja osaan ottaa sen 
vaikutuksen huomioon muuttuvassa työnkuvassani

Näen oman taiteenalani rajojen ulkopuolelle

Minulla on mielipiteitä ja näkemyksiä yhteiskunnan sosiaalisista ja 
kulttuurisista rakenteista ja niiden kehityksestä

Tunnistan oman työroolini vaikutuksen yhteiskunnallisessa kontekstissa 

Osaan etsiä uusia asiakkaita markkinoimalla ja 
presentoimalla omaa osaamistani uusilla työmarkkinoilla.

Osaan tunnistaa eri kohderyhmiin kuuluvien asiakkaiden tarpeet ja 
suunnitella sen perusteella erilaisia taiteellisia interventioita yrityksille.

Osaan neuvotella asiakkaan kanssa ja luoda yhteistyön jatkumiselle otollista maaperää.

Osaan tehdä selkeitä sopimuksia, noudattaa niitä itse sekä saan toisetkin noudattamaan niitä 

Minulla on selkeä käsitys oman tuotteeni arvosta ja 
laskutan palveluistani sen perusteella asianmukaisesti.

Osaan hallinnoida tuloja ja menoja eli toimia annetun budjetin mukaisesti. 

Osaan priorisoida asioita ja tarvittaessa myös delegoida tehtäviä.

Osaa muuntaa idean tulevien käyttäjien tarpeita vastaavaksi

Osaan luoda oman verkoston ja ylläpitää jo muodostuneita asiakassuhteita.

MUUTA: voit luoda uusia kysymyksiä tarpeen mukaan

Kun taulukko on täytetty, on taiteilijan hyvä laatia pienimuotoinen kirjoitus mahdollisesti 
jo tekemästään taiteellisesta interventiosta. Työesimerkkiä voidaan käsitellä edellä mai-
nittujen näkökulmien valossa.
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Osaamisen dokumentointi                       N°…………………..

Tämän taulukon avulla voidaan dokumentoida koulutuksella tai kokemuksella hankittuja 
tietoja ja taitoja tarkemmin myöhempää käyttöä varten. Kun toimintaa kuvaillaan yksi-
tyiskohtaisesti tietyn työtehtävän mukaan, on myös hyvä kiinnittää huomio siihen, mitä 
muita tehtäviä, jotka eivät mahdollisesti näy työtodistuksessa, on tehty. Erityisen hyvä 
on kohdistaa huomio omaan työtapaan. Täytä aina yksi toiminto per lomake ja numeroi 
lomakkeet. (Käyttäjän käsikirja 2011, 11, 20–22, 24.)

Taulukko on sovellus viidestä eri lomakkeesta, jotka ovat johdantoineen Käyttäjän käsikirjassa 
2011.

Taiteilijan on hyvä laatia eritellystä toiminnasta tarkempi kirjoitus per toiminta. Kaikki toi-
mintaan liittyvät asiakirjat (todistukset, valokuvat, arviot, palautteet, erilaiset lausunnot, 
videot jne.), on hyvä liittää osaamisen dokumentointiasiakirjaan liittyvään kansioon.

Toiminnan 
nimi

Tavoite Ajankohta Toiminta-
paikka

Toiminnan 
kuvaus

Käytetyt 
vanhat 
menetelmät

Käytetyt 
uudet 
menetelmät

Mitä opin, 
mitä jäin 
kaipaamaan

Mihin voin 
soveltaa 
oppimaani

Arviointi-
menetelmä

Arviointi-
kriteeri

Palaute

LOPUKSI – IKKUNAT AUKI MAAILMAAN 

Uuden polven koreografi, Anna Mustonen, toteaa, että ”…esitysten luomi-
nen on tapa ymmärtää ympäröivää maailmaa…” tai, että ”…itsestään selvää 
taiteen tulkintaa ei enää ole, ja se on edellytys kokea asiat eri tavalla…”. Näin 
ajateltaessa piilossa olevat ja unohdetut asiat voivat nousta tietoisuuteen. 
(Manninen 2013, 8.)

Taiteen ammattilaiset suhtautuvat vielä usein epäilyllä siihen, miten taidetta ja taidelähtöi-
siä menetelmiä voidaan käyttää soveltaen eri yhteyksissä. Monille se on mielenkiintoinen, 
mutta samalla kuitenkin pelottava ajatus. Katoaako taiteilijan identiteetti? Ohentuuko 
taide taiteena? Toisaalta taiteen substanssiosaaminen on edellytys taiteen sovellukselle. 
Ehkäpä voitaisiin ajatella, että taiteellinen interventio taidelähtöisin menetelmin suoritet-
tuna on yksi taiteen tai taidepedagogiikan olemuspuoli ja uudella tapaa haastava sellai-
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Maailma on minun!

Ikuna – tanssien piirtyvä minä 2013. Koreografia Riitta Pasanen-Willberg. 
Tanssija Pirkko Ahjo
Kuva: Manda Jabang ©

nen. Kysymys voidaan myös kääntää toisin päin: mitä uutta taiteilija oppii yrityskentällä, 
uutta sellaista, jota puolestaan voi tuoda lisänä omaan taiteelliseen työhön, opetukseen 
ja esiintymiseen? Taide ei ole irrallinen saareke. 
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 Ilkka Kuhanen

Kiitokset

Kiitän Lahden taidemuseon Maija-Riitta Kalliota ja Ville-Matti Rautjokea yhteistyöstä 
ja hyvistä keskusteluista. Kiitokseni Pekka Korhoselle kommenteista artikkeliini ja koko 
TAIKAn työryhmälle upeasta yhteisestä matkasta.
  

Kulttuuri- ja 
taidelaitokset 
taidelähtöisen 
toiminnan 
tapahtumatilana
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JOHDANTO

TAIKA – Taide työelämän laadun ja innovaatiokyvykkyyden kehittäjänä -hankkeessa on tut-
kittu taidelähtöisten menetelmien käyttöä työelämäkontekstissa.

Taidelähtöinen työskentely on yhdessä tekemistä, jossa työyhteisö saa aitiopaikan oman 
yhteisönsä olemiseen ja tapaan tehdä työtä. Taidelähtöisessä työpajassa yhdessä työs-
kentelemään tottunut ryhmä tekee yhdessä jotain tavallisesta työkontekstista poikkeavaa, 
rooleista ja olettamuksista vapaata, toisinaan oudoltakin tuntuvaa toimintaa. Taidetta 
voidaan ajatella vieraana elementtinä, jonka läheisyydessä esimerkiksi oma työ, suhteet 
työtovereihin ja oma rooli työpaikalla näyttäytyvät kirkkaampina. Samoin kollegoissa voi 
havaita uusia piirteitä ja kykyjä. (Ks. TAIKA I -hankkeen loppuraportti, luku 5.)

Jos tätä kuviota tarkastellaan organisaation näkökulmasta, voidaan palata työntekijän ko-
kemaan rooliin ja tarpeeseen toteutua sekä työtä tekevänä ihmisenä että osana organi-
saatiota eteenpäin vievää työyhteisöä. Tuomo Alasoini kirjoittaa raportissaan Hyvinvointia 
työstä. Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla? osallistavasta innovaatiotoimin-
nasta (2011, 113–129). Hänen esittämiään ajatuksia osallistavasta toiminnasta voidaan 
sovittaa taidelähtöisen työskentelyn peruselementteihin. Alasoinin mukaan osallisuus 
antaa yksilölle mahdollisuuden hahmottaa kokonaisuutta ja luoda yhteyksiä erilaisten 
asioiden ja ilmiöiden välille. Näin se auttaa myös lisäämään hallinnan tunnetta asioista ja 
tapahtumista, joilla on vaikutusta ihmisen ja hänen työnsä kannalta. Osallisuus auttaa yk-
silöä löytämään merkityksellisyyttä asioista, joita omassa organisaatiossa on meneillään. 

Taidelähtöisillä, osallistavilla menetelmillä on havaittu olevan vaikutusta yhteisöllisyyden 
kokemiseen. Tätä kautta on havaittavissa vaikutusta myös työntekijän sitoutumisessa ja 
osallistumisessa työpaikan ja oman työn kehittämiseen. Taidetyöskentelyssä työyhteisö 
saa mahdollisuuden olla uudessa tilanteessa, jossa voi hakea näkökulmia omaan työhön, 
työtovereihin ja työpaikan rakenteisiin – tehdä näkymätön näkyväksi.
 
Taidelähtöiset menetelmät, erilaiset työtavat ja tekniikat ovat peräisin osittain taiteili-
jakoulutuksesta, jossa niitä käytetään yleisesti harjoitusmenetelminä, lasten leikeistä, 
psykologiasta ja terapioista. Taidelähtöisten menetelmien käyttäjät ovat myös kehitelleet 
niitä itselleen sopiviksi toisten esittelemistä harjoituksista. (Ks. TAIKA I -hankkeen loppura-
portti, luku 5.)

Menetelmäkehitystyöksi voidaan lukea myös uudenlaiset taideperustaisen työskentelyn 
ympäristöt. Tämä raportti avaa yhteistyötä, jota TAIKA-hanke on tehnyt Lahden taidemu-
seon ja taiteilijoiden kanssa.
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Lahden taidemuseon 
näyttelystä Ekolandia 
– vihreiden muotojen maa. 
Kuva: Ilkka Kuhanen

TAITEEN JA TYÖELÄMÄN INTEGRAATIO 
– MALLIEN DOKUMENTOINTI JA KEHITTÄMINEN

TAIKA II -hankkeessa (jäljempänä TAIKA tai TAIKA-hanke) tutkittiin malleja, joilla taidetta 
ja taidelähtöistä toimintaa voidaan tuoda työelämään. Tässä yhteydessä kartoitettiin tai-
teen soveltamisen uusia työ- ja tapahtumakenttiä. Erilaisten välittäjämallien lisäksi tämä 
pitää sisällään uusien toimintaympäristöjen toiminnallisen mallinnuksen, pilotoinnin ja 
saadun tiedon analysoinnin työelämän kehittämispyrkimyksissä. Toimintaympäristönä 
tässä yhteydessä toimi Lahden taidemuseo (jäljempänä myös Taidemuseo). Taidemuseon 
vakiintuneiden taidelähtöisten työpajojen ja tapahtumien rinnalle pyrimme TAIKAssa luo-
maan toimintamalleja, joissa kohtaavat taiteilija, työyhteisö ja Taidemuseon substanssi. 
Näin toimintaa vietiin TAIKAn resursoimana museon näkökulmasta uusiin kohderyhmiin 
ja taiteilijan näkökulmasta katsoen uusiin taidelähtöisen toiminnan tilanteisiin. Kohdeor-
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ganisaatioille toiminta tarjosi taidelähtöisen ajan, paikan ja kokemuksellisen työyhteisön 
kehittämisen tavan.

Edellä Pekka Korhonen avaa kirjoituksessaan Taiteen ja työelämän välissä taidelähtöisen 
toiminnan viemistä työyhteisöjen kehittämistyöhön Creative Partnerships -ohjelmassa esi-
tetyn välittäjämallin mukaisesti. Samankaltaista mallia voidaan soveltaa yhteistyössä va-
kiintuneiden taide- ja kulttuurilaitosten kanssa. Niiden perinteisin toimintatapa on tuottaa 
esimerkiksi konsertteja, esityksiä ja näyttelyjä. Toimintaympäristön muuttuessa ja vapaa-
ajan palveluiden lisääntyessä taidelaitokset joutuvat kilpailemaan yleisöstä ja etsimään 
uusia toimintamalleja. Taide- tai kulttuurilaitos voi toimia parhaimmillaan sekä välittäjänä 
työyhteisön ja taidelähtöisiä menetelmiä käyttävän taiteilijan välissä että taidelähtöisen 
toiminnan tapahtumatilana ja substanssin lähteenä. Toisin sanoen tuottaessaan taiteelle 
tapahtumisen tilan ja ajan se tarjoaa toiminnallisia puitteita ja Taidemuseon substanssi 
soveltuu ulkopuolisen taiteilijan tuottaman toiminnan kehykseksi.

Riitta Pasanen-Willberg avaa kirjoituksessaan Tiedätkö mitä osaat? kulttuuri- ja taidelai-
tosyhteistyössä toimivan taiteilijan oman osaamisen tunnistamisen tapoja, jotta sitä voi 
laajentaa ja hyödyntää uusissa toimintatavoissa ja -ympäristöissä. Osaamisen laajentami-
nen taidelaitosyhteistyössä voi tarkoittaa osaamista avata roolillaan ilmiöiden tulkinnan 
kenttiä ja antaa toimintaan osallistujalle mahdollisuuden ymmärtää häntä ympäröivän 
todellisuuden eri tulkintoja. Näin taiteilija parhaimmillaan saavuttaa myös uudenlaista 
kokemuksellista tietoa yhteisöstä, jossa hänellä on katalysaattorin rooli.

Tämä kirjoitus raportoi TAIKA-hankkeen toiminnan aikana tehtyjä havaintoja sekä yhteis-
työssä Lahden taidemuseon kanssa että muihin ympäristöihin sijoittuneissa yhteistyö-
projekteissa. Analyysi ja tulevaisuudenvisiot ja -mallinnukset pohjaavat TAIKA II -hankkeen 
toimenpiteistä saatuun kokemusperäiseen tutkimustietoon. Niiden toimivuutta ja sisältöä 
on punnittu yhdessä museoammattilaisten ja taiteilijoiden kanssa suhteessa sekä suoma-
laisiin että kansainvälisiin olemassa oleviin toimintamalleihin. 
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TAIKA

AGENTTI / 
TYÖELÄMÄN 

KEHITTÄJÄ

TAIDE- JA 
KULTTUURILAITOKSE

TYÖYHTEISÖ

TAITEILIJA

Kuvio 1: TAIKA-hankkeen rooli toimijakentässä. Toimijakentän toimintasuhteet.

Kuviossa oleellista on ymmärtää TAIKA-hankkeen välittäjäroolin luonne ESR-rahoitteisena 
hankkeena, joka tuo resurssit ja siten mahdollistaa taidelähtöisen toiminnan rahoittami-
sen kohdeorganisaatiossa. Tulevaisuuden ideaalitilanteessa, sekä museoammatillisesta 
että taiteilijan näkökulmasta, TAIKA toimijana on häivytetty kuviosta ja sen toiminta sijoi-
tettu agentti- tai työelämän kehittäjä -osioon ja/tai kulttuuri- ja taidelaitoksen toimintaan. 
Tarkastelen myös TAIKAa välittäjäroolissa, mutta silloinkin tärkeintä on nähdä taidelähtöi-
sen toiminnan mahdollisuudet liiketoimintaperiaatteella toimivan välittäjäorganisaation 
toimintana tai taide- ja kulttuurilaitoksissa esimerkiksi osana yleisötyön ja museopedago-
giikan resursointia.

Havaintojen perusteella hankkeen toiminta sijoitettiin toimijakenttään seuraavasti.
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LAHDEN TAIDEMUSEO TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

TAIKA II on tehnyt yhteistyötä Lahden taidemuseon kanssa vuosina 2010–2013. Osa yh-
teistyöstä on yhdessä kehitettyjä visioita uusista toimintamalleista, osa museon näyttely-
tiloja ja substanssia hyödyntäviä yhteistyöprojekteja eri organisaatioiden kanssa.

Lahden kaupunginmuseoon kuuluva Taidemuseo valikoitui yhteistyökumppaniksi mo-
nesta syystä. Museoala Suomessa etsii uusia toimintamalleja ja laajempia yleisöjä sekä 
tarkemmin kohdentuneita kävijäryhmiä. Lahden kaupunginmuseo ei ole tässä kehittämis-
rintamassa poikkeus ja yhteistyön käynnistäminen oli saumatonta. Lahden kaupunginmu-
seon johtaja Timo Simanainen jakoi ajatuksen TAIKA-hankkeen kehittämispyrkimyksistä 
ja tulokulmasta sekä vakiintuneiden kulttuuri- ja taidelaitosten toiminnan kenttään että 
taidelähtöisten menetelmien ja kulttuurin vaikutusmahdollisuuksista organisaatioiden 
toiminnan kehittämiseen. Samoin Taidemuseon amanuenssi Maija-Riitta Kallio ja näyt-
telypäällikkö Ville-Matti Rautjoki lähtivät mielellään pohtimaan miten taidemuseoiden 
substanssi, osaaminen ja verkosto saataisiin hyödynnettyä TAIKA-hankkeen kanssa kehi-
tettävän toimintamallin puitteissa.

Olen itse toiminut tutkijana ja näyttelyamanuenssina Lahden historiallisessa museossa ja 
siten saanut hyvän kosketuksen Lahden kaupunginmuseon toimintaan. Tämän kokemuk-
sen kautta oli helpompi lähteä pohtimaan Taidemuseon toimintaan liittyviä toteutusta-
poja.

Lahden taidemuseon näyttelystä Ekolandia – vihreiden muotojen maa. Kuva: Ilkka Kuhanen
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Taidemuseon ja TAIKAn yhteistyökuviossa erotettiin ”toiminnallisia elementtejä” jotka pe-
rustuivat jo olemassa oleviin työskentelytapoihin. Elementtejä lueteltiin seuraavasti.

1) Taiteilijavetoisuus. TAIKA-hankkeen työpajojen perustana on aina ollut vahva 
 taiteellinen osaaminen ja jonkinasteisena pohjavireenä taiteilijan työnkuvan 
 laajentaminen. Taidemuseossa on totuttu toteuttamaan taiteilijavetoisia työpajoja,   
 joissa ohjaajina ovat sekä taiteilijat että taidealan opiskelijat.

2) Eri taiteenalojen hyödyntäminen soveltuvissa toimintatavoissa. Uudet avaukset 
 sisältävät myös oletuksen uusista näkemyksistä sen suhteen, millaista sisältöä 
 työyhteisöjen ja myös museoiden toiminnan kehittämisessä halutaan kokeilla.

3) Taidemuseon näyttelyjen tematiikan hyödyntäminen uusien kohderyhmien kanssa. 

4) Taidemuseon yhteistyötahojen ja verkostojen käyttö. Taidemuseolla on laaja 
 verkosto sekä taiteilijoista että taiteilijakentässä liikkuvista ideoista ja toteutuksista,   
 joita voitaisiin hyödyntää laajemmassa merkityksessä kuin pelkkä näytteille-
 asettelu tai yleinen kiinnostavuus. Tällaisesta toteutuksesta mainittakoon esimerkkinä  
 runoilija Arto Kytöhongan jo 1980-luvulla kehittämä runogeneraattori mikro-
 tietokoneille, joka poikii helposti joustavia sovelluksia sanataiteen menetelmiin   
 työelämän kehittämisessä.

5) Taidemuseon kokoelmien käyttö osana toimintaa. Moni museo on avannut yleisölle  
 tai määritellyille kohderyhmille ovia kokoelmiin tai tiettyihin osiin niistä. 
 Kokoelmia voi käyttää esimerkiksi työyhteisön oman näyttelyn tai verkkonäyttelyn   
 koostamiseen tai poimien tietyn ilmiön kuvastamista auttavan taideteoksen 
 kokoelmista. Tämä mahdollistaa eri taidelajien yhdistämisen, kuten sanataiteen ja   
 kuva- tai veistostaiteen tulkinnan ja menetelmien vuoropuhelun. 

6) Uusien toimintamallien suunnitteleminen ja kokeilu. Taidemuseon tilojen, näyttely-  
 jen, luentojen, työpajatoiminnan ja muiden yleisötapahtumien sekä verkkosivuston 
 ja kokoelmien nykyistä laajempi käyttö yleisötyössä. Vertailukohteena ovat uudet   
 toimintamallit muissa suomalaisissa museoissa. 

7) Mentorointi. Mahdollisuus taiteilijamentoroinnin toteuttamiseen työpajatoimin-  
 nassa. Yhtenä esimerkkinä suunnitelma kirjallisuuden läänintaiteilija Päivi Haanpään  
 ohjaamista työpajoista, joissa mukana osaamistaan sanataiteen parissa laajentava   
 kuvataiteilija Heidi Rajala. Suunnitelma jäi toteutumatta, mutta toimintamalli 
 todettiin kokeilemisen arvoiseksi (ks. liite 3). 
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Mitä on tehty? – Empiria

Tanssitaiteilija, tanssin lehtori (LAMK) Mia Liski on toiminut TAIKA II -hankkeessa useassa 
roolissa: sekä ohjaten työpajoja ja keräten niihin liittyvää tutkimusmateriaalia että analy-
soiden taidelähtöisten menetelmien käyttöä laajemmalla tasolla. Häntä on myös kiinnos-
tanut taiteilijan rooli ja erityisosaamisen käyttö taidelähtöisessä toiminnassa.

Edellä mainitun lisäksi Mia toteutti neljä työpajaa Taidemuseoyhteistyössä (ks. liite 4). Yksi 
niistä sijoittui Lanu-puistoon, veistospuistoon Lahden kaupungin kokoelmiin kuuluvien tai-
teilija Olavi Lanun veistosten äärelle, muut kolme toteutettiin Taidemuseon näyttelytilas-
sa. 8.11.2013 järjestetyssä työpajassa toisena ohjaajana oli kuvataiteilija Anna Leppä, joka 
on Mian tapaan kiinnostunut taiteilijuuden määritelmän laajentamisesta perinteisestä 
taiteilijan työstä uusiin taiteen konteksteihin.

Lanu-puistoon sijoittui myös Lahden kaupunginmuseon toimiston ja rakennustutkimus-

Lahden taidemuseon näyt-
tely Ekolandia – vihreiden 
muotojen maa. Näyttelyti-
lassa on alkamassa tanssija 
Mia Liskin ohjaama työpaja 
Lahden läntisen alueen 
päiväkotien esimiehille ja 
henkilökunnalle. 
Kuva: Ilkka Kuhanen
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yksikön henkilökunnan piknik-tyylinen valokuvatyöpaja. Työpajan ohjaajana toimi valo-
kuvaaja Juha Tanhua. Juha on toiminut monipuolisesti valokuvauksen kentällä ja käyttä-
nyt valokuvausta taidelähtöisenä menetelmänä. Hän on mm. yhdessä Mia Liskin kanssa 
ohjannut työpajoja, jossa Mia antaa osallistujille draamallisia tai liikkeeseen perustuvia 
elementtejä työstettäväksi ja ilmennettäväksi valokuvassa. 

Taidemuseossa toteutettiin myös Lahden Teknisen ja ympäristötoimialan Hallintoyksikön 
pitkäkestoiseen työpajasarjaan liittyvä näyttely 23.8.–1.9.2012. Näyttely oli Taidelauantai-
tapahtuman tiimoilta toteutettua yhteistyötä. Se toteutettiin TAIKA-hankkeen kolmiosai-
sen työpajasarjan ensimmäisen osan päätöstilaisuutena Taidemuseon näyttelytoiminnan 
puitteissa.

Työpajojen tarkoituksena on ollut käsitellä eri taiteenlajien kautta muun muassa yksilö-
kohtaisia prosesseja, elämäntilanteita ja henkilökohtaisia arvopainotuksia, jotka työyhtei-
sön osina suhteutuvat eri tavoilla yhdessä koetun todellisuuden merkityksiin. Suhteiden 
tarkastelussa voidaan päästä kiinni arkirutiinien ja ympäröivien velvoitteiden ja määritte-
levien tekijöiden alle jääviin todellisuudenkuviin, toisin sanoen tehdä näkyväksi pintara-
kenteiden alla vaikuttavia prosesseja ja merkityksiä. Taidetyöpaja on tavallaan toiminut 
peilinä yksilöille ja yhteisöille. Se on heijastanut työtoverit uusissa rooleissa ja tehtävissä 
ja luonut samalla uudenlaista suhdetta yhdessä koettuun.

Kokemuksia Taidemuseossa työskentelystä

Työyhteisöjen kokemukset Taidemuseosta taidelähtöisenä toimintatilana ovat kauttaal-
taan positiivisia. Taidemuseon näyttely toimii erinomaisena virikkeiden ja tulkintojen läh-
teenä. Näyttelyn sisältö koskettaa tai on koskettamatta jokaista ihmistä omalla tavallaan. 
Näyttely ympäristönä voi antaa osallistujalle tulkintojen peilin, jonkun yhtä aikaa konk-
reettisen ja abstraktin kosketuspinnan aiheelle jota käsitellään yhteisöllisesti. Taiteilijalle 
näyttely on hyvin innostavaa työstömateriaalia, kehys johon sijoittaa taidelähtöistä toi-
mintaa ja työpajan sisältöä.

TAIKA on tehnyt pitkään yhteistyötä Lahden seudun päiväkotihenkilökunnan kanssa. Työ-
pajoihin osallistuneilta päiväkotien esimiehiltä kysyttiin millaista yhteistyö Taidemuseon 
kanssa heidän mielestään voisi olla tulevaisuudessa. Vastauksia tuli 11 kappaletta. Niissä 
korostuu Taidemuseon käsittäminen monipuolisena toimintaympäristönä. Vastauksissa 
toistui ajatus eri taidelajien ja yleisöpalvelun muotojen yhdistämisestä sekä käsitys Taide-
museosta ja sen substanssista aktiivisena yhteiskunnallisena ja paikallisena keskustelijana. 
Työyhteisöille Taidemuseo voisi tarjota toimintaympäristön työyhteisön kehittämiseen 
esimerkiksi työnohjaustilanteisiin, koulutuksiin tai organisaation kehittämispäiviin. Vasta-
uksissa ehdotettiin myös Taidemuseon käyttöä ympäristönä tanssiteosten, konserttien ja 
erilaisten teemajuhlien ja -päivien vietossa.
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Esitetyt ideat ovat osittain jo olemassaolevaa todellisuutta, osittain uusia ehdotuksia, mut-
ta tärkeintä on niistä ilmenevä tahtotila nähdä taidemuseon kaltainen kulttuurilaitos käyt-
täjälleen monipuolisena, mutkattomana ja helposti lähestyttävänä toimintaympäristönä. 
Vastaukset ilmentävät kiinnostusta ja innostusta taide- ja kulttuurilaitosten substanssiin 
ja siellä toteutettuihin uudenlaisiin toimintamalleihin, eli Taidemuseossa ohjatut työpajat 
ovat herättäneet innostusta nähdä jatkossakin Taidemuseo suuntaamassa toimintaansa 
uudenlaiseen yleisökontaktiin.

Millaista toiminta voisi olla tulevaisuudessa?                                                                 
– Visioita museosta välittäjäportaana

Esittämäni pohdinnat museoalan tulevaisuudesta ovat yhdistelmä museoalan realismia 
esimerkiksi Iso-Britanniassa sekä suomalaisen museon yleisötyöhön ja toiminnallisuuteen 
liittyviä odotuksia. Keskustelunaihe ohjautuu hyvin nopeasti kahtiajakoon resurssien vä-
hyydestä ja tulevaisuuden mahdollisuuksista. Puhunta keskittyy samankaltaiseen tema-

Tanssija Mia Liski 
(edessä) ohjaamassa 
työpajaa Lahden 
läntisen alueen päivä-
kotien esimiehille ja 
henkilökunnalle. Lahden 
taidemuseon näyttely 
Ekolandia – vihreiden 
muotojen maa. 
Kuva: Ilkka Kuhanen
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tiikkaan melko yleisesti suomalaisessa museokentässä – joissain tapauksissa suurimmilla 
ja vetovoimaisimmilla museoilla yleisötyön kehittäminen on helpompaa. Odotuksia hei-
jastavat mm. museoalaan liittyvät julkiset kannanotot sekä museoammattilaisten että ku-
luttajien tekeminä, eli ns. yleinen puhunta aiheesta Suomessa. Tuon pohdintaan Lahden 
taidemuseon amanuenssi Maija-Riitta Kallion ja näyttelypäällikkö Ville-Matti Rautjoen 
kanssa keskustelemani museon toiminnan resursoinnin suuntaamisesta lahtelaisesta nä-
kökulmasta.

Lahdessa aluetaidemuseon alkuperäinen ajatus oli tarjota taide-elämyksiä kaikille. Nor-
maali tarjonta näyttely- ym. museopalveluineen tavoittaa kaikki kävijät, mutta erityistar-
jonta on kohdentunut enemmän lapsiin, koululaisiin ja erityisryhmiin. TAIKAn kohteena 

Tanssija Mia Liskin työpa-
ja Lahden taidemuseon 
näyttelyssä Ekolandia – 
vihreiden muotojen maa. 
Kuva: Ilkka Kuhanen
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on työelämä ja työyhteisöt, joka on kävijäryhmänä Taidemuseon osalta edellä kuvaillun 
”normaalitarjonnan” piirissä.

Resurssien vähäisyys ei toki ole vain Taidemuseon riesana, vaan koskee myös kohdeorgani-
saatioita, eli vaikkapa yrityksiä. Käytännössä museolla olisi hyvä olla paketoitua tarjontaa, 
jota ideaalitapauksessa voisi jopa toteuttaa yrityksen omissa tiloissa. Ville-Matti Rautjoki 
koki myös, että yritysten tai muiden kumppanien saaminen todella toimivaan vuorovaiku-
tukseen museon kanssa vaatisi ensinnäkin sitä, että yrityksen johdossa on jo ennestään 
jonkin asteinen kiinnostus museota kohtaan ja toiseksi, että toimijoiden välillä – usein 
johtotasolla – on jo ennestään joko suoraan tai välikäsien kautta henkilökohtainen side.

Tämä toiminnan aloittamiseen vahvasti vaikuttava ennakkoasetelma on kohdattu ja to-
dettu myös TAIKA-hankkeen molemmissa vaiheissa. Havainnolla on ollut suuri merkitys 
hankkeen toteuttamaan taidelähtöisten menetelmien markkinointiin ja menetelmistä 
viestimisen tapoihin. Se on myös osaltaan vaikuttanut metodiikkaan, jolla hankkeen toi-
menpiteitä ja tutkimuksen kohdentamista on tehty.

Takaisin resursseihin – jos ajatellaan Taidemuseon työtä, resurssien uudelleen kohden-
taminen voisi teoriassa olla mahdollista, mutta vaatisi suuren ajattelutavan muutoksen. 
Maija-Riitta Kallion mukaan yleisötyön painotuksen vaihtaminen nykyisessä taloudellises-
sa tilanteessa on suuri riski ja vaatii tarkan suunnittelun lisäksi uskaliaisuutta. Tilanne voisi 
olla yksinkertaisempi, jos koko museotoiminnan suunnittelu voitaisiin aloittaa puhtaalta 
pöydältä. Jonkinasteista painostusta museoiden yleisötyön suunnitteluun joka tapaukses-
sa jo luodaan julkisen rahoituksen osuuden pienentyessä. 

Tämä ei edelleenkään poista sitä tosiasiaa, että resurssien kohdentamista pohditaan va-
kavasti myös yrityksissä ja uudenlaista yhteyden luomista näiden toimijoiden välille tar-
vitaan. Edellä Pekka Korhonen avasi kansainvälisiä esimerkkejä välittäjäporrasmalleista. 
TAIKA on toiminut nyt välittäjäportaana tarjoten samalla sekä yhteydenpitoa että resur-
sointia. Todellisen liiketalousperiaatteella toimivan välittäjäportaan rooli olisi näistä vain 
ensimmäinen. Organisaatiotaan kehittävä yritys voisi ottaa yhteyttä agentuuriin, joka toi-
mii välittäjänä eri kulttuurialan toimijoiden verkostossa, kuten taiteilijoiden ja museoiden, 
teatterin tai orkesterin välillä. Tätä kautta agentuuri, taiteilijan rooli ja yritys yhdistyvät 
verkostoon, jossa museo toimii yleisötyönsä puitteissa. 

Roolia voidaan jakaa toisinkin: museon ollessa välittäjätaho ja toiminnan tila yrityksen 
kontolle jää resurssien kohdentaminen esimerkiksi koulutukseen tai työhyvinvointiin 
suunnatusta budjetista, jolla museon tarjonta ja museon verkostossa toimivan taiteilijan 
työpanos saadaan yrityksen käyttöön. Joka tapauksessa TAIKAn resursointi-välittäjä-toi-
minnan koordinoija -rooli jakautuu tässä mallissa relevanteille välittäjäportaille, jotka va-
kiintuneella toiminnallaan edustavat yhtä toimijaa suomalaisessa liiketalousperiaatteella 
työskentelevien kulttuuritoimijoiden kentässä.
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AGENTTI / 
TYÖELÄMÄN 

KEHITTÄJÄ

TAIDE- TAI 
KULTTUURILAITOS

TAITEILIJA

TYÖYHTEISÖ

Kuvio 2: Toimijakentän resursointi- ja toimintasuhteet TAIKA-hankkeen roolin 
poistuttua kentältä. (Vrt. Pekka Korhosen artikkelin kuvio 1.)

Tällä hetkellä Taidemuseossa eletään tilannetta jossa resurssien kohdentamisen painopis-
teen muutos yhtäällä tarkoittaa automaattisesti resurssien vähenemistä toisaalla. Tilan-
teen ollessa tämä on relevanttia miettiä ennemmin yleisötyön sisältöä kuin kokonaisre-
sursoinnin uudelleen kohdentamista.
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Mitä voitaisiin toteuttaa ja millä reunaehdoilla?

Näkyvin Taidemuseon toimintamuoto on näyttelytoiminta. Yleisötyö on näyttelysuunnit-
telussa alusta asti mukana: Miten näyttely tehdään, kenelle se suunnataan, ketä suun-
nitteluun ja toteutuksiin sitoutetaan ja millaisia toimijoita näyttelyvalmistelussa voisi olla 
mukana. 

Näyttelytoimintaa periaatteessa voisi laajentaakin – pyytää tiettyjä asiakasryhmiä kokoa-
maan pienoisnäyttelyjä museon kokoelmista, koota asiakasraati joka vaikuttaa näyttelyjen 
sisältöön tai tuottaa kohderyhmällä kokoelmissa olevasta teoksesta tulkinta, josta kaikki 
museovieraat pääsisivät osallisiksi. Edellä mainitut ovat Suomessa kokeiltuja toiminta-
muotoja, jotka ovat saaneet kiitosta, ja joissa lisäksi sekä taidehistorioitsijan osaaminen 
että museon substanssi pääsevät elämään yleisön kanssa.
 
Kokoelmien avaaminen yleisölle on ongelmallista niihin liittyvien asenteiden ja turvamää-
räysten takia. Turvasääntöjen ja ajattelutavan sopeuttamisen lisäksi käytännön toiminnan 
resursointi tulisi järjestää järkevällä tavalla. Henkilökuntaa toiminnan ohjaamiseen on liian 
vähän, eikä kaikkiin työvaiheisiin voi valtuuttaa taideopiskelijoita, vaan ne vaativat vakinai-
sen museoammattilaisen ohjauksen.

Tanssija Mia Liskin työpaja Lahden taidemuseon näyttelyssä Ekolandia – vihreiden muotojen 
maa. Kuva: Ilkka Kuhanen
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Taidelähtöiset työskentelytavat voisivat olla omiaan tuomaan sisältöä erilaisiin yleisötyön 
malleihin. Ne voisivat tuottaa uutta sisältöä esimerkiksi seuraavilla yleisötyöpolun tasoilla.

1) Näyttelysuunnittelun ja Taidemuseon yhteistoiminnan työkaluna. Moni TAIKA-
 hankkeeseen liittyvä tehtävä, asiantila, ratkaistava asia tai yleinen ilmapiiri moti-
 vaatiosuuntineen on näyttäytynyt selkeämpänä taidelähtöisen työpajan avulla.   
 Näyttelysuunnittelu ja muut museotoiminnot ovat monen toimijan yhteistyötä,
  jossa yhteisten tavoitteiden kirkastamisessa voisi hyvin käyttää taidelähtöistä 
 lähestymistapaa.

2) Näyttelysuunnittelun sitouttajana. Samalla kun näyttelysuunnittelu tai Taidemuseon  
 toimintoihin liittyvä suunnittelutyö etenee, osapuolten sitouttaminen toimintaan 
 tulee yhä tärkeämmäksi. Kuten osallisuudesta edellä viittasin, kun ihminen tietää 
 minkä vuoksi asioita tehdään ja tietää oman roolinsa kokonaisuudessa, hänen 
 on helpompi sitouttaa oma toimintansa ja motivaationsa toimintaan.

3) Yleisötyöhön sisältyvänä toimintana. Edellisiä ehkä ilmeisempi tapa integroida 
 taidetta ja museotoimintaa. Taidelähtöiset menetelmät soveltuvat monenlaiseen   
 asiakaspinnassa tapahtuvaan toimintaan, josta tässäkin kirjoituksessa on annettu 
 esimerkkejä. 

4) Näkökulmien avaaminen kokoelmiin. Osittain kohtaan 3 liittyvä seikka. Kokoelmat   
 ovat laaja varanto monipuolista taidetta. Jokaisella taiteenalalla on oma näkö-
 kulmansa ja kommunikaatiotapansa toisen taiteenalan substanssiin ja siitä 
 kumpuavaan toimintaan. Tämä on yleisökommunikaation kannalta suuri 
 mahdollisuus, jota ei ole vielä hyödynnetty täydessä mitassaan.

5) Taide ja kulttuurilaitosten toimintaan liittyvänä kansalaisia osallistavana toimintana.  
 Laajemmassa katsannossa voidaan todeta, miten tärkeää kulttuurinen 
 osallistuminen ja osallisuus ovat pitkän aikavälin tarkastelujaksossa.
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SOSIAALINEN TALOUS, LUOVA TALOUS JA OSALLISUUDEN TEMATIIKKA

Taidelähtöisen toiminnan juurruttaminen kilpistyy usein resurssien puutteeseen. Re-
sursoinnin tematiikka on usein, ja varsinkin suomalaisessa museokentässä, sidoksissa 
yhteiskunnan julkisen talouden tendensseihin. Kulttuurin asema julkisen talouden pai-
notuksissa saattaa eri yhteiskunnissa poiketa hyvin paljon toisistaan. Suomessa puhunta 
kulttuurin hyvinvointivaikutuksista on saanut viime vuosina puoltavia sävyjä ja laajempaa 
hyväksyntää muiden kansallista hyvinvointia ja työhyvinvointia tukevien toimenpiteiden 
rinnalla. Hyvinvoinnin lisäksi kulttuuri nähdään yhä useammin tukemassa kansantaloutta 
monin tavoin, esimerkiksi joko kasvaneen hyvinvoinnin tuomien säästöjen tai puhtaasti 
kulttuurin ja luovan toiminnan tuomien liiketaloudellisten hyötyjen muodossa.1 

Tanssija Mia Liskin työpaja 
Lahden taidemuseon 
näyttelyssä Ekolandia 
– vihreiden muotojen maa. 
Kuva: Ilkka Kuhanen

1) Talouden ja kulttuurin suhteesta ks. Simon Brault: No Culture, No Future (2010) ja yritysnäkökulmasta Giovanni 
Schiuma: The Value of Arts for Business (2011).
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Keskustelin Montréalissa joulukuussa 2011 Simon Braultin2 ja Eva Quintasin3 kanssa kult-
tuurin merkityksestä yhteisöjen luovuuteen ja mahdollisuuksiin yhteisöjen kehittäjänä. 
Keskustelun mittakaava laajeni yritysmaailmasta kaupunki- ja provinssitasolle käsittämään 
sitä, miten osallisuus mielletään suhteessa esimerkiksi yhteiskuntaan ja talouteen. 

Osallisuus on Montréalissa yksi tärkeimmistä kulttuuriseen toimintaan liitetyistä teemois-
ta. Käytännön tasolla tarkasteltuna TAIKA on toteuttanut toimenpiteitä yksinkertaisesti 
ottaen taidelähtöisten menetelmien ja työyhteisöjen kehittämisen tiimoilta yhteyttä or-
ganisaatioihin ja toteuttanut mukaan lähteneissä organisaatioissa yhteistyöprojekteja 
tietyn teeman alla. Montréalissa on tehty samaa, mutta resurssit ovat mahdollistaneet 
myös laajamittaisemman toimintatavan. Kaupunkilaisille alettiin viime vuosituhannen lo-
pulla järjestää suuria kulttuuritapahtumia, kollokvioita ja projekteja, joiden tarkoituksena 
oli yhdistää kaupunkilaisia kulttuuriympäristöönsä (osallisuuden tunne omaa ympäristöä 
kohtaan) ja edistää kulttuurista osallistumista. Toiminnan lähtökohdat ovat Montréalissa 
olleet alueellisessa kehittämistyössä, eli Québecin provinssin kehittämisessä. Québecin 
provinssissa päätettiin keskittää suuri panos toimintaan, jota voi kutsua sosiaaliseksi ta-
loudeksi4. Uskottiin, että Montréalin asukkaiden osallistuminen ja osallistaminen kulttuu-
riympäristöönsä suoraa voittoa tavoittelemattoman toiminnan kautta edesauttaa pitkällä 
aikavälillä Québecin provinssin taloudellisiakin tulevaisuudennäkymiä. 15 vuoden työn 
jälkeen voitiin todeta, että asennemaailmassa on havaittavissa selkeä muutos ja kulttuu-
rin jalansija ja kaupunkilaisten osallistuminen sen avulla päätöksentekoprosesseihin ovat 
kasvaneet huomattavasti. 

2) Simon Brault, CEO, National Theatre School of Canada.
3) Eva Quintas, projektipäällikkö, Culture pour tous, Montréal, Canada.
4) Taloudellisen tuoton sijasta kyse on suoraa taloudellista voittoa tavoittelemattomasta tuotannosta, jolla on mm. 
hyvinvointiin, alueelliseen kehittämiseen ja talouteen liittyviä johdannaisvaikutuksia.
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Mitä yrityssponsorointiin ja yksityisten lahjoittajien näkyvyyteen tulee, mukana olevat 
sponsoriyritykset ja toimijat saavat lukuisissa kulttuuritapahtumissa tilaisuuden toimin-
tansa esittelyyn tai tuotteidensa sijoitteluun. Kulttuuriin sijoitetaan paljon: Kanadassa 
yksityinen sektori sijoittaa taideorganisaatioihin vuosittain yli 200 miljoonaa dollaria. 
Sponsorina toimiminen ja kulttuuritapahtumissa näkyminen kuuluu melkein jokaisen 
suuryrityksen tuotesijoittelustrategiaan.

Mitä virtaukseen osallistuminen tarkoittaa yksilötasolla? Tapahtumissa ja projekteissa 
yhdistettiin taide ja kaupunkilaiset. Taiteen ja kulttuurin kehyksestä yhteistyöprojekteja 
toteutettiin myös monilla työpaikoilla, joissa toiminta käsitti kaikki organisaation tasot ja 
mm. johtamis- ja esimiestyökoulutukset. Lopulliseen tavoitteeseen Montréalissa on Si-
mon Braultin mukaan vielä matkaa, mutta suunta on hyvä. Keskustelua viedään uusiin ke-
hyksiin, jossa kulttuuria ja käytänteitä mietitään uudelleen. Brault toivoo, että kymmenen 
vuoden päästä kansalaisten kiinnostus ja henkilökohtainen omistautuminen kulttuuriseen 
toimintaan olisi vahvempaa. Hän puhui huomion kiinnittämisestä ympärillä tapahtuvaan 
nimenomaan tulevaisuuden tähden – tähän asenneympäristöön päästään kulttuurisen 
toiminnan kautta. 

Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan Hallintoyksikön työpajasarjan tuottamat 
valokuvat asetettiin esille pienoisnäyttelynä Lahden taidemuseon näyttelyn ’Metamorfoosi ’12 
– Uutta suomalaista muotoilua’ yhteyteen. TAIKA-hankkeen projektipäällikkö Anu-Liisa Rönkä 
puhuu pienoisnäyttelyn omissa avajaisissa 22.8.2012. Pienoisnäyttely oli myös osa laajempaa 
Taidelauantai-tapahtumaa. Kuva: Ilkka Kuhanen
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Eija Liukkonen kirjoittaa Museoviraston blogissa (19.11.2013) Euroopan komission pu-
heenjohtaja Jose Manuel Barroson European Culture Forum 2013:n avajaispuheessaan 
esittämästä vetoomuksesta poliittisiin päättäjiin. Barroso piti tärkeänä, että poliitikot tun-
nistavat kulttuurin merkistyksen ja roolin luovan talouden mahdollistajana. Näin kulttuuriin 
sijoittaminen on sijoittamista tulevaisuuteen. Koulutukseen, opetukseen, tutkimukseen 
ja kulttuuriin kohdistuvat leikkaukset estävät kestävän kehityksen ja samalla menetetään 
mahdollisuus hyödyntää luovuutta ja teknologiaa. Barroso näkee kulttuurin toimialan kor-
kean taloudellisen kasvun sektorina ja ”kulttuurin taloudellisen kasvun moottorina”. 

Vaasan yliopiston tutkimus museoiden taloudellisesta vaikuttavuudesta julkistetaan 
joulukuussa 2013. Ennakkotietona kerrotaan, että laskennallisesti jokainen museokävijä 
kasvattaa alueen taloutta 32–49 eurolla. Eija Liukkonen nostaa esille tutkimustulosten 
hyödyntämisen ongelman: 

Kulttuuritoimijat ja -organisaatiot eivät saa riittävästi viestittyä merkitystään 
tai toiminnan vaikuttavuutta päätöksentekijöille tai julkiseen keskusteluun. 
Toiminnan vaikuttavuuden osoittaminen on tärkeää kun päätetään julkisen 

TAIKA-hankkeen 
tuottama ”elävä esite” 
esiintymässä Lahden 
kaupungin teknisen ja 
ympäristötoimialan Hal-
lintoyksikön pienoisnäyt-
telyn avajaisissa. Lahden 
ammattikorkeakoulun 
musiikkiteatteriopiskeli-
joiden yhdistyksen MUTE 
ry:n toteuttama elävä 
esite havainnollistaa TAI-
KAn toimintaa tanssin, 
laulun ja rytmin kautta. 
Kuva: Ilkka Kuhanen
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rahoituksen osuuksista ja niiden kannustavuudesta, tai mietitään miten yksi-
tyinen ja julkinen rahoitus parhaimmillaan tukevat toisiaan. (Museoviraston 
blogi 19.11.2013.)

Museoiden resursointi on yleisesti riippuvainen julkisesta rahoituksesta. Rahoitus liittyy 
museolaitoksen vaikuttavuuteen ja siihen on vaikea kehittää kuvaavia mittaristoja. Liuk-
konen jatkaa:

Oleellisin kysymys vaikuttavuuskeskustelussa lienee kuitenkin se, kuinka ja 
miten relevantti ja merkityksellinen museo on yleisölleen? Yhteiskunnallinen 
vaikuttavuus rakentuu osallisuuden kautta. Osallisuuteen liittyvät myös käsit-
teet osallistuminen, osallistaminen ja vaikuttaminen. Osallisuuden vastakoh-
ta on syrjäytyminen tai poissulkeminen. (Museoviraston blogi 19.11.2013.)

TAIKA-hankkeessa on huomattu, että vaikuttavuus kulttuuri- ja taidetoiminnassa on mosa-
iikki, jota on vaikea suoraan katsoen havainnoida. Joskus vaikutus on välittömästi havait-
tavissa, toisinaan taas vain pitkän aikavälin ja usean tekijän tarkastelussa. Edellä viittasin 
Kanadan esimerkkiin, jossa 15 vuoden toiminnan havaittiin luoneen uudenlaisia ajattelu-
malleja ja avanneen uusia yhteyksiä ihmisen ja hänen ympäristönsä välille.
 
Osallisuus on nähtävä yhtenä museon ja taidelähtöisten menetelmien kantavana teema-
na. TAIKAssa tämän eteen on tehty työtä yhdellä elämän osa-alueella: työelämäkonteks-

Lahden taidemuseon 
näyttely Ekolandia – vih-
reiden muotojen maa. 
Kuva: Ilkka Kuhanen
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tissa. Edellä kirjoitin esimerkiksi kokoelmien käyttöön liittyvistä reunaehdoista. Kehittä-
misjohtaja Pirjo Hamari kirjoittaa blogikirjoituksessaan Museoviraston roolista ohjata ja 
kehittää museoalaa. Tässä kehittäminen kohdistuu ensi sijassa toimintaympäristöön ja 
museokentän rakenteisiin. Museoiden sisällöstä vastaavat museotoimijat ja muut alan 
toimijat. Vuoden 2013 Museoalan Teemapäivillä (7.-8.2.2013) puhuttiin eri yleisöjen oi-
keudesta museoiden kokoelmiin, kuten Hamari asian ilmaisee:

Museoiden kokoaman tiedon ja sisältöjen avaamisesta mahdollisimman 
laajasti ja moniäänisesti monenlaiselle yleisölle (Museoviraston blogi 
13.2.2013).

Museo kohtaamispaikkana – Miksi kohtaaminen ja osallisuus ovat tärkeitä?

Taiteen voima piilee siinä miten se auttaa ymmärtämään ympärillä esiintyviä ilmiöitä ja ra-
kenteita. Museon rooli on keskustella yhteiskunnasta ja yhteiskunnassa. Tämä voi osaltaan 
edesauttaa museon perussubstanssin ja taidelähtöisten kehittämistoimien toteutumista 
yhdessä. Museo voi toimia kansalaista osallistavana katalysaattorina ja näin auttaa yksilöä 
hahmottamaan itsensä osana yhteiskuntaa, kokonaisuutta. Tämä ei ajatuksena ole miten-
kään uusi ja paljon edellä esitettyyn malliin sijoittuvaa toimintaa tehdään jo suurimmassa 
osassa museoita, varsinkin suuremmissa ja maakunnallisen roolin omaavissa museoissa.

Osallisuus voi avata roo-
leja, jotka muuten jäisivät 
piileviksi. Lahden taidemu-
seon näyttelystä Ekolandia 
– vihreiden muotojen maa. 
Kuva: Ilkka Kuhanen
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Moni museo, orkesteri, teatteri ja kirjasto toteuttaa monipuolista pedagogista työtä. 
Yleisötyö ja kommunikointi toteutuu kuitenkin vain nykyresursoinnin ja kulttuuri- ja tai-
delaitosten itselleen asettamien säädösten sallimassa laajuudessa ja syvyydessä. Tärkeä 
ajatuksellinen jatkumo toteutuu kuitenkin jo monella tavalla: museo osallistaa ihmistä ja 
auttaa siten ihmisen ja todellisuuden suhteen rakentamisessa. Kuvataiteilija Anna Leppä 
kirjoitti pohjaten TAIKAssa ohjaamansa työpajan kokemuksiin:

Taide itsenäisenä tutkimusalana tuottaa maailmaan uutta ja se on sivistys-
tä, joka luo hyvinvointia. Haluaisin nähdä Lahden [taide]museon niin hyvin 
rahoitettuna, että se voisi järjestää huippunäyttelyitä, performanssifestivaa-
leja ja voisi päästää alle 18-vuotiaat ilmaiseksi museoon, koska se luo tule-
vaisuutta. (Raportti, Anna Leppä.)

Yhtä lailla kuin museon substanssi ja sitä lähestyvä taidelähtöinen työskentely välittävät 
hetkessä tuotettuja käsityksiä todellisuudesta ja ilmiöistä, ovat kulttuuri- ja taidelaitokset 
ylipäänsä todellisuuden peilejä. Todellisuudenkuvia luodaan kaiken ikäisille ja -taustaisille 
yhtä lailla vaikkapa yhdessä tuotetussa tanssikoreografiassa, ohjaustyössä, lukupiirissä tai 
kollektiivisissa musiikkikokemuksissa. Huomio tuleekin kiinnittää siihen, miten kulttuuri- ja 
taidelaitosten yhteiskunnallinen rooli halutaan nähdä. 

Museologian dosentti, Suomen Lontoon instituutin johtaja Susanna Pettersson puhuu 
nykyaikaisen museon vastuusta useassa yhteydessä. Helsingin sanomien mielipidekirjoi-
tuksessa 1.9.2013 Pettersson kirjoittaa:

Museolta vaaditaan nykyisin vahvaa sisältöä, mutta myös sosiaalista ja po-
liittista vastuuta. Museon pitää olla yhteisönsä voimavara, joka vaikuttaa 
myönteisesti ihmisiin ja ympäristöön. Museon on tarjottava kulttuuria, joka 
lisää hyvinvointia. […] Nykyisissä museoissa tietoa ei valuteta ylhäältä alas, 
vaan museot tehdään yhteisöjen kanssa.(HS 1.9.2013.)

Pettersson viittaa myös yhdysvaltalaiseen Nina Simoniin, joka puhuu osallistavasta muse-
osta. Museoiden painopiste vaihtelee, mutta niissä harvemmin on kyse puolueettomasta 
tahosta ilmiöiden esillepanijana. Jo näyttelyaiheillaan ja kokoelmillaan museo tarjoaa nä-
kemyksiä todellisuudesta ja sen ilmiöistä. Tämä tarjoaa hyvän ympäristön vuoropuhelulle. 
Tässä vuoropuhelussa myös TAIKA-hanke on toteuttanut organisaatioiden kehittämistyötä 
– taidelähtöisillä näkyväksi tekemisen tavoilla, jossa organisaatioiden ja sen jäsenten ääni 
voidaan saada kuuluviin ehkä totutusta poikkeavallakin tavalla.

Petterssonin mukaan pelkät näyttelyt yhteiskunnallisesti tärkeistä aiheista eivät kuiten-
kaan yksinään riitä. Yleisötyön kehittäminen voisi hänen mukaansa tarkoittaa koko laajuu-
dessaan museotyön avaamista avoimeksi foorumiksi, jossa yleisö on mukana museoiden 
tiedon tuottamisessa ja päätöksenteossa. Yhteiskuntakehityksessä museolla on roolinsa. 
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Museot vaikuttavat olennaisesti ympäristöön ja yhteisöihin, inspiroivat ja 
houkuttelevat esiin uusia ajatuksia. Tästä syystä ihmisten on oltava myös 
suunnittelussa mukana. (HS 1.9.2013) 

Petterssonin linjoilla oli myös Maija-Riitta Kallio Lahden taidemuseosta. Yleisöraadit, yh-
teisöjen koostamat pienoisnäyttelyt ja muut museon substanssista esiin kumpuavat yhtei-
sölliset työskentelytavat olisivat myös Lahden taidemuseossa mainio tapa toimia vuoropu-
helun foorumina. Eija Liukkonen havainnoi European Culture Forum 2013:ssa yleisötyön 
kehittämiseen liittyvää puhuntaa, ja se keskittyi mm. yleisöpohjan laajentamisen, uusien 
yleisöjen, yleisöjen tarpeiden ja motivaatioiden, osallistamisen, uusien kumppanuuksien 
sekä resurssien ja pitkäjänteisyyden tematiikkaan. Nyt onneksi voidaan jo sanoa, että 
tämä on tuttua puhetta.

Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan Hallintoyksikön työpajasarjan työvaiheet 
suunnittelusta savityöskentelyn ja valokuvaamisen kautta Lahden taidemuseoon. 
Kuvat: Ilkka Kuhanen ja Tiina Järvinen

Osallisuuden tematiikka työelämän taideinterventioissa – Museo peilinä

Työelämän kehittämisessä museo voi parhaimmillaan toimia todellisuuden kirkkaana pei-
linä. Taidelähtöinen interventio antaa tilaisuuden hakea yhteistä kuvaa työtodellisuudesta 
taiteen tavalla. Usein interventio etenee ”laitoja kolistellen”, antaen oivalluksia kun omista 
näkökulmista joudutaan neuvottelemaan tai antamaan periksi, kun omia näkökulmia tu-
lee laajentaa. 
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Miten todellisuudenkuva sitten on yhteinen? Todellisuus ei tule ylhäältä annettuna, vaan 
ruohonjuuritasolta, jossa tieto yhteisesti koetusta piileekin. Osallisuus ja kokemukselli-
suus muodostavat tarvittavat kehitysaskeleet.

Keskustelimme Pekka Korhosen ja Riitta Pasanen-Willbergin kanssa taiteellisen interven-
tion suuntauksista. Löysimme nopeasti kolme: ensimmäinen keskittyy käytäntölähtöisiin 
innovaatioihin. Toisessa taiteilija antaa todellisuudenkuvan, johon omaa todellisuutta pei-
lataan. Kolmas noudattaa ilmaisua, jossa taiteilija antaa todellisuudenkuvan, jota osallis-
tuva työyhteisö muovaa oman näköisekseen.

TAIKAn Taidemuseoon sijoittuneissa työpajoissa Taidemuseo on luonut todellisuudenku-
van tietystä ilmiöstä. Tähän substanssiin työpajaa ohjaava taiteilija tarttuu ja tuo työyhtei-
sön keskustelemaan aiheesta. 

Tanssija Mia Liskin ohjaama työpaja Lahden taidemuseon näyttelyssä Ekolandia – vihreiden 
muotojen maa. Kuva: Ilkka Kuhanen

MITÄ ON KYMMENEN VUODEN PÄÄSTÄ?

Mikä on sitten se utopia, jossa agentuuri osaa syvällisesti ja laajasti tiedostaa taiteilijan 
osaamista ja yritysten tarpeita, taiteilija osaa soveltaa osaamistaan sisällöllisesti erilaisissa 
toimintaympäristöissä ja yritykset osaavat sekä tunnistaa omat tarpeensa että tietävät 
mitä em. kentällä on tarjolla juuri heidän tarpeisiinsa? Kuinka tarkasti pystytään rakenteita 
luomaan?



8 2  
t a i d e  j a  t y ö

Kuvitellaan hetki Taidemuseon työpajaa, jossa on meneillään työelämän kehittämispro-
jekti, yhteistyöprojekti yksityisen keskisuuren yrityksen kanssa. Käytettävissä on Taidemu-
seon näyttely, tila, kokoelmat ja resurssit. Taidemuseo markkinoi itseään taidelähtöisenä 
ympäristönä, jossa työpajaohjaajana on ammattitaiteilija, joka soveltaa ammattiosaamis-
taan tällä kertaa työelämän kehittämisen kontekstissa. Yritys on tarttunut tilaisuuteen 
sijoittaen koulutukseen tarkoitettuja määrärahoja työyhteisön kehittämistoimenpiteisiin 
sen HR-päällikön kuultua aiheesta kollegaltaan. 

Taidetyöpajojen jälkeen työntekijät tunnistavat uusia puolia kollegoissaan ja itsessään, 
toiminnassaan ja siihen liittyvissä merkityksissä. Yrityksen toiminnasta puhuttaessa työn-
tekijöiden tyytyväisyys, hyvinvointi ja motivaatio nähdään jotenkin positiivisemmassa va-
lossa kuin aiemmin. Edellä mainitut vaikutukset ovat todellisia havaintoja TAIKA-hankkeen 
toiminnan ajalta, eri työpajoista eri aikoina. Nämä kaikki voivat toteutua vaikkapa Lahden 
taidemuseossa.

 



8 3  
t a i d e  j a  t y ö

LÄHTEET

Kirjallisuus
Alasoini, Tuomo 2011. Hyvinvointia työstä. Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä tavalla? 
Tykes, raportteja 76. Helsinki.
Brault, Simon 2010. No Culture, No Future. Transl. Jonathan Kaplansky. Cormorant Books Inc. Canada.
Schiuma, Giovanni 2011. The Value of Arts for Business. Cambridge University Press. UK.
TAIKA-hankkeen julkaisut. (Julkaisut verkossa: http://blogs.helsinki.fi/taika-hanke/.)

Sanomalehdet
Susanna Pettersson: Guggenheim, tunne vastuusi. Mielipide, Helsingin sanomat 1.9.2013.

Työpajaraportit ja -päiväkirjat
Leppä, Anna, kuvataiteilija (liite 5)
Liski, Mia, tanssitaiteilija (liite 1)

Internet
Alla olevat linkit todettu toimiviksi 5.12.2013.
Arts Council, England: http://www.artscouncil.org.uk/
Creative Partnerships -ohjelman sivusto: http://www.creative-partnerships.com/research-impact/
Lahden kaupunginmuseon Internet-sivut: www.lahdenmuseot.fi
London Museums Group Blog, Participation: http://londonmuseumsgroup.blogspot.fi/2012/12/
participation-begins-within-museum.html
National Museums Liverpool, Communities: http://www.liverpoolmuseums.org.uk/learning/
communities.aspx
Museoviraston blogi: http://blogi.nba.fi/index
 13.2.2013: Pirjo Hamari, Kehittämisjohtaja, Museovirasto, Kehittämispalvelut
 7.5.2013: Elina Anttila, Hankejohtaja, Museovirasto
 19.11.2013: Eija Liukkonen, Erikoisasiantuntija, Museovirasto, Kehittämispalvelut
Museums Association: www.museumsassociation.org
Nina Simon, The Participatory Museum: http://www.participatorymuseum.org/
Nina Simon on The Participatory Museum (video): www.youtube.com/watch?v=va3ATHlfjho
TAIKA-hankkeen kotisivu: www.taikahanke.fi
TAIKA-hankkeen blogi (julkaisujen sijoituspaikka): http://blogs.helsinki.fi/taika-hanke/
TAIKA I -hankkeen loppuraportti: http://taikahanke.pbworks.com/w/page/38011235/
TAIKA-hankkeen%20loppuraportti
The British Museum, Community Collaborations: http://www.britishmuseum.org/
about_us/community_collaborations.aspx



8 4  
t a i d e  j a  t y ö

LIITE 1

Lahden kaupungin läntisen alueen päiväkotien yhteistyöprojekti

TAIKA-matka keväällä 2012 Lahden kaupungin läntisen alueen päiväkotien 
esimiehille ja henkilökunnalle

Lahden kaupungin läntisen alueen päiväkotien henkilökunta osallistui yhtenä pilottiorga-
nisaationa keväällä 2012 TAIKA-hankkeen työpajaan, joka järjestettiin poikkeuksellisesti 
Lahden taidemuseon näyttelytilassa. Tilassa oli meneillään Ekolandia – vihreiden muo-
tojen maa -näyttely, jonka teemana oli mm. kestävä kehitys. Työpaja järjestettiin perjan-
tai-iltapäivällä ja oli kestoltaan noin neljän tunnin mittainen. Työskentelyssä lähestyttiin 
liikettä ja kehollisuutta yhteisötanssin menetelmin tanssitaiteilija Mia Liskin ohjauksessa. 
Oman tärkeän lisänsä yhteisöllisen liikekokemukseen toi näyttely, jonka teemoja käytettiin 
hyväksi etsiessä omaa suhdetta liikkeen tuottamiseen. 

Työskentely alkoi liikkeellisesti lämmitellen ja henkistä luottamusta hakien ison, ensim-
mäistä kertaa tällaisena kokonaisuutena yhdessä työskentelevän ryhmän kesken. Hakeu-
duimme lempeästi ja leikin varjolla liikkeelliseen toimintaan päämääränämme päästä 
avautumaan katseen alaisiksi koko ryhmän edessä. Pyrimme olemaan tietoisia eri kehon-
osista ja kokemaan mielihyvää omasta ruumiillisuudestamme pinnalle usein nousevan 
kritisoinnin sijaan.

Jatkoimme etenemistä tanssillisempaan suuntaan. Otimme mukaan musiikillisen elemen-
tin ja ilmapallot, joista saimme apua duettoimprovisaatiotanssien toteuttamiseen. Tämän 
jälkeen teimme katselukierroksen taidemuseossa sukeltaen syvemmälle näyttelyn maail-
maan. Pyrimme herättelemään katsomiskokemusta laajemmin ottaen tietoisesti mukaan 

Keskustelut
Eva Quintas 8.12.2011
Projektipäällikkö, Culture pour tous, Montréal, Canada
Patricia Gauvin 8.12.2011
Kuvataiteilija, ohjannut Culture pour tousin yhteistyöprojekteja mm. Lavalin kaupungissa 
(Québecin provinssi)
Isabelle Mahy 5.-11.12.2011
Professori, Université du Québec à Montréal
Simon Brault 8.12.2011
CEO, National Theatre School of Canada
Maija-Riitta Kallio vv. 2011–2013
Amanuenssi (taidekokoelmat), Lahden taidemuseo
Ville-Matti Rautjoki vv. 2011–2013
Näyttelypäällikkö, Lahden kaupunginmuseo
Vastuualueena myös Lahden taidemuseon näyttelyt
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näköaistin lisäksi eri aisteja sekä teosten herättämiä tunteita ja muistoja. Luultavasti työ-
pajan hankalin hetki koettiin kun tehtäväksi annettiin pyrkimys siirtää teosten kautta synty-
nyttä kokemusta kehoon ja liikeilmaisuun. Ohjeeksi annettiin tehtävän mahdottomuuden 
hyväksyminen sillä konkreettista ja realistista vaihtoehtoa ei ollut olemassa. Kohtasimme 
siis käsitteenä mahdottoman tehtävänratkaisun, jonka edessä oli vääjäämättä otettava 
olemassa oleva luovuus käyttöön. Työpajan ilmapiiri oli tähän mennessä avautunut innos-
tuneeksi ja luottavaiseksi ja mahdoton tehtävä otettiin ilolla vastaan. 

Näyttelykierroksen jälkeen muodostimme teoksien mukaisia pienryhmiä. Jokainen osal-
listuja sai mennä tilassa itseään eniten puhutelleen teoksen kohdalle ja näin muodostui 
ryhmiä, jotka olivat viehättyneet joistakin samoista elementeistä. Päästimme edellisessä 
tehtävässä syntyneen liikekokeilun valloilleen ja lähdimme työstämään näissä ryhmissä 
pidempiä liikelauseita näkemiemme teosten pohjalta. 

Tanssillinen iltapäivämme päättyi kaikkien ryhmien liikeaihioiden yhdistämiseen ja yhtei-
sen niin kutsutun ”rituaalin” valmistukseen. Tärkeintä ”rituaalissa” oli ryhmän liikkeistä 
ja tarpeista lähtevä liike, teokselle määritelty yhteinen merkitys ja se, että tehdessä on 
rohkeasti tilaa leikille ja erilaisille liikekokeiluille. Lopuksi teimme rauhoittavan kehollisen 
läsnäoloharjoituksen havainnoiden hengitystämme ja antaen itsellemme aikaa välittö-
mään läsnäoloon näyttelytilassa teosten keskellä. 

Työskentelypäivän lähtökohtana oli kohdata uusia haasteita yksilönä ja ryhmänä. Työstää 
abstraktista konkreettista, kokea yhteisöllisen tekemisen voima ja oma merkityksensä yh-
teisön osana. Päiväkodin henkilökunta sai myös roppakaupalla ideoita työskentelyn lähtö-
kohdaksi omassa työssään lasten kanssa. Lisäarvona läntisen alueen päiväkotien henkilö-
kunta sai myös liikunnasta ja kehotietoisuudesta syntyvän rentouttavan hyvänolontunteen 
sekä omatekemänsä pienen tanssillisen esityksen vaikka oman työyhteisön virkistyspäi-
vään vietäväksi. 

Teksti: Mia Liski 
 

LIITE 2

Lahden kaupungin tekninen ja ympäristötoimiala, Hallintoyksikkö

TAIKA-matka keväällä 2012

Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan hallintoyksikkö osallistui yhtenä pilotti-
organisaationa keväällä 2012 TAIKA-hankkeen työpajoihin (19.4.-7.6.2012). Työpajoissa 
suunniteltiin ja toteutettiin savitöitä keramiikkataiteilija-valokuvaaja Päivi Reposen ja 
työyhteisövalmentaja Marjut Villasen opastuksella. Neljään työpajaan osallistui noin 25 
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henkilöä. Lopuksi valmiit savityöt kuvattiin Pikku-Vesijärven puistossa. Valokuvat ovat näh-
tävillä Lahden taidemuseossa 23.8.-1.9.2012.

TAIKA-matka alkoi lämmitellen croquis-tyyppisillä piirustustehtävillä, jossa osallistujat sai-
vat ryhmissä kysyä toisiltaan asioita, joita halusivat toisistaan tietää. Näiden vastausten 
avulla kysyjä piirsi nopeasti kuvan, joka hänen mielestään kuvasi vastaajaa. Matka jatkui 
ryhmätehtävillä, tavoitteena yhteisen savitaideteoksen suunnittelu. Ryhmien tehtävänä 
oli lobata oman ryhmän teosta muille, tarkoituksena löytää lopulta yhteinen kompro-
missi tai valita jokin jo olemassa olevista ehdotuksista yhteisesti toteutettavaksi. Toisessa 
työpajassa oltiin sananmukaisesti kädet savessa - tilanne oli näkemisen ja kokemisen ar-
voinen. Savesta ”otettiin ilmat pihalle” - yli kahdenkymmenen saventyöstäjän tuottama 
ääni oli vaikuttava. Kolmannessa työpajassa savea työstettiin suljetuin silmin, matkalla 
oman menneisyyden muistelemiseen. Työpajassa pohdittiin yhteisen teoksen muotoa ja 
sijoittelua sekä kirjoitettiin TAIKA-matkasta. Neljännessä työpajassa yhteinen työskentely 
sijoittui Pikku-Vesijärven puistoon, jossa valmiit savityöt kuvattiin 23. elokuuta avautuvaa 
julistenäyttelyä varten.

Työpajasarjassa työyhteisö sai mahdollisuuden poistua hetkeksi omasta, tutusta työym-
päristöstään ja kokeilla yhdessä taidetyöskentelyä. TAIKA-hankkeen ajatuksena on, että 
luovuuteen kannustavassa ilmapiirissä osallistujilla on lupa kyseenalaistaa omia aikai-
sempia toimintatapojaan ja tarkastella asioita ja työyhteisöään uudella tavalla, uudessa 
ympäristössä, uudesta näkökulmasta. Näin toimimalla mahdollistetaan osallistujille tilai-
suus sosiaaliseen kanssakäymiseen työyhteisön totuttujen ja tuttujen toimintatapojen 
ulkopuolella.

Teksti: Ilkka Kuhanen
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LIITE 3

Kirjoittajatyöpaja ja verkkonäyttely. Luonnos /                                                            
Ilkka Kuhanen, päivitetty 30.10.2012.
Lahden taidemuseo ja TAIKA-hanke
2-3 työpajan sarja

Työpaja 1
Tutustuminen työpajojen kehykseen: runogeneraattori ja taidemuseon kokoelmat

Taiteilijoiden esittely: 
Sanataide: sanataideohjaaja X
Kuvataide: kuvataideohjaaja Y

Mukana mentoroitava  --   Menetelmien kehittäminen ja siirto

Alustus Taidemuseon kokoelmiin ja toimintatapaan verkkonäyttelyn tekemisessä. 
Jos ryhmäkoko on 20, puolet voi tehdä näyttelyn kokoelmista, 
puolet esillä olevasta näyttelystä.

Sanataideohjaaja X:n tuottama runogeneraattorivetoinen sanataidepaja.

Kokoelmatoiminnan esittely ja Taidemuseon näyttelystä & verkkonäyttelystä kertominen. 
Paikalla Taidemuseon henkilökuntaa.

Työpaja 2
Tutustuminen kokoelmiin ja Taidemuseon näyttelyyn.

Taideteosten valinnat ryhmissä tai yksin ryhmäkoosta riippuen. Esim. 3 kpl per ryhmä/hlö. 
Taideteokset valokuvataan verkkonäyttelyyn valintaa varten.

Valintojen tekemisen jälkeen kokoontuminen yhteen ja lopullisen verkkonäyttelyn koosta-
minen; esimerkiksi yksi teos kolmesta vaihtoehdosta kultakin.

Työpaja 3
Kirjoittajatyöpaja; sanataideohjaaja X. Kirjoitetaan valituista teoksista ja siitä, mitä teokset 
herättivät itsessä. Reflektio työelämään, työpaikkaan, itseen työntekijänä, työtovereihin, 
työyhteisöön.

Kuvien koostaminen verkkonäyttelyksi ja ”avajaiskahvit”.
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LIITE 4

TAIKA II -hankkeen toteuttamat työpajat ja                                                                     
tapahtumat Lahden taidemuseossa 2012–2013.

2.5.2012 Lahden kaupungin Ympäristöneuvonta. Työpaja pidettiin Lanu-puistossa (työpa-
jan sisältö liittyen veistospuiston Olavi Lanun töihin). Ohjaajana tanssitaiteilija Mia Liski.
25.5.2012 Läntisten päiväkotien henkilökuntaa (näyttely Ekolandia - vihreiden muotojen 
maa). Ohjaajana tanssitaiteilija Mia Liski.
15.8.2012 Lahden kaupunginmuseon toimiston ja rakennustutkimusyksikön henkilökun-
nan piknik ja valokuvatyöpaja Lanu-puistossa. Ohjaajana valokuvaaja Juha Tanhua.
23.8.-1.9.2012 Lahden kaupungin teknisen ja ympäristötoimialan Hallintoyksikön näyttely 
23.8.-1.9.2012.
13.12.2012 Päijät-Hämeen koulutuskonsernin viestintä- ja markkinointitiimi (näyttely 
Menkäämme elokuviin!). Ohjaajana tanssitaiteilija Mia Liski.
8.11.2013 Lahden kaupungin varhaiskasvatuksen esimiehiä (Muotokuva, Suomen Kuva-
taidejärjestöjen Liiton teemanäyttely). Ohjaajina tanssitaiteilija Mia Liski ja kuvataiteilija 
Anna Leppä.
 

LIITE 5

”Muotokuva sisäisenä prosessina” -työpaja Lahden kaupungin päiväkotien              
johtajille, ohjaajana kuvataiteilija Anna Leppä

8.11.2013 Lahden taidemuseo, Muotokuva-näyttely

Aamupäivän tehtävänä oli ensin etsiä museon näyttelystä teos, joka kuvastaa osallistujan 
päivän olotilaa ja sitten pareittain piirtää toisistansa muotokuva.

Tehtävän päämääränä oli katsoa toista ihmistä, hiljentyä, nähdä ja tulla nähdyksi. Kuvan 
voima piilee sen ei-sanallisessa viestinnässä. Jokainen kuva kertoo omaa tarinaansa ja 
ihmiset ovat taitavia ymmärtämään kuvan kertomia viestejä. Tarkoitus oli herätellä em-
paattisia reseptoreita ja tulla tietoiseksi kyvystämme tulkita toisia ihmisiä intuitiivisesti.

Oman teoksen valitseminen oli prosessi kuunnella omaa sisäistä oloaan ja tunnistaa se. 
Teoksen valinnasta sai lyhyesti kertoa parilleen, jos halusi.

Piirtämisen jälkeen parit kävivät keskustelua siitä, kuinka toisen oli nähnyt ja miltä piir-
tämisprosessi oli tuntunut. Keskustelu oli hyvinkin syvällistä ja henkilökohtaista. Keskus-
telun jälkeen kuvaa vietiin eteenpäin tuhoamisprosessin avulla. Ensivaikutelma toisesta 
tuhoutui ja kuvasta syntyi jotain syvempää ja yleinen tunnelma oli hyvin vapautunut ja 
huojentunut.
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Päiväkodin johtajat ovat työssänsä paljon tekemisissä ihmisten kanssa eri tilanteissa. Tä-
män tehtävän toivottavat vaikutukset ovat lisääntynyt ihmisten kuuntelukyky, kyky lukea 
ei sanallisia viestejä ja nähdä ensivaikutelmien taakse.

Iltapäivän tehtävä oli piirtää omakuva ajatellen sitä muutosta, mitä TAIKA-hankkeen aika-
na on tapahtunut ja minkälaista muutosta työssänsä kokee tarvitsevan. 

Osallistujat menivät aamupäivällä valitun kuvan eteen piirtämään omakuvaansa ja oh-
jaajana kiersin keskustelemassa jokaisen kanssa henkilökohtaisesti piirtämisprosessista. 
Ihmisillä heräsi paljon tuntemuksia ja keskustelut olivat mielenkiintoisia. Negatiivisetkin 
olotilat saimme käännettyä keskustelun avulla myönteisiksi. Jollakin tuntui jokainen viiva 
mahdottomalta piirtää, mutta kun valotin piirtämiseen tarvittavan flow-tilan mekanisme-
ja, alkoi piirtäminen onnistua ja lopputuloksena oli hyvä mieli ja hieno kuva.

Kävimme lopuksi kaikki yhdessä kuvat läpi ja pohdimme muutosta ja miltä piirtäminen 
oli tuntunut. Kävi ilmi, että monellakin oli jonkinasteinen piirtämistrauma, joka juonsi 
juurensa jopa päiväkotiin asti. Keskustelussa tuli syvällinen ymmärrys siitä, kunka herk-
kä tapahtuma on tuottaa itsestänsä taidetta ja altistaa se muiden nähtäväksi. He ovat 
vastuussa päiväkodeissansa luoda sellainen ilmapiiri, jossa lapset saavat tuntea vapaasti 
ilmaisevansa itseänsä taiteen keinoin.

Tämän omakuvan tarkoitus on päätyä työhuoneen seinälle muistuttamaan siitä sisäisestä 
muutoksesta, jonka jokainen koki myönteiseksi ja niistä lisätavoitteita, joita jokainen pystyi 
itsellensä asettamaan. Kuvan tekemisessä on sellainen taika, että vielä vuosienkin päästä 
katsoessa tekemäänsä kuvaa muistaa ne ajatukset, joita sitä tehdessä ajatteli.

[…]

Museo toimi tilana mielestäni erityisen hyvin tässä tarkoituksessa. Jo pelkästään taiteen 
läsnäolo viritti tehtäviin hyvin. 

Näkisin mielelläni taidemuseon paikkana, joka olisi elävä ihmisten kohtaamispaikka. Tai-
telijoilla löytyisi varmasti mitä erilaisempia konsepteja tarjota kaikenlaisille ryhmille. Itse 
koen erityisen lähellä lasten taidekasvatuksen ja syrjäytymisvaarassa olevat marginaaliset 
ryhmät ja heidän oikeutensa taiteeseen.

Oli itsellenikin ehkä yllättävää kuinka toimiva tuo ”Muotokuva sisäisenä prosessina” oli. 
Selkeästi yksinkertaisillakin taiteellisilla prosesseilla voi päästä työstämään sellaisia työelä-
män alueita, joita pelkällä puheella voi olla vaikea päästä käsittelemään. Voisin kuvitella, 
että esimerkiksi tilanteissa, joissa työilmapiiri on tulehtunut, kommunikaatio ei toimi, ih-
miset ovat loppuunpalaneita ja innovaatiot kärsivät (koska ihmiset tarvitsevat luovuutta 
niihin) voisi taiteen kautta helposti päästä käsittelemään näitä ongelmia.
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Lahden taidemuseon kokoelmat ovat tosiaan hyvin suljettuja ja harvoin esillä. Kokoelmat 
pitäisi saada internettiin. Voisi vaikka järjestää kilpailun, missä kansalaiset toimisivat juryt-
täjinä. Eniten pisteitä saaneet pääsisivät museon seinille. Ihmiset toimisivat itse osana 
taideteosta. Tältä näyttää kansan taidemaku.

Soveltava taide ja yhteisötaide on mielenkiintoista ja sillä on varmasti paljon annettavaa 
tulevaisuudessa ihmisille ja koen taiteilijana myös siihen tietynlaisen sosiaalisen velvolli-
suuden, mutta en haluaisi taiteilijoiden ja museoiden joutuvan pelkästään siihen rooliin. 
Taide itsenäisenä tutkimusalana tuottaa maailmaan uutta ja se on sivistystä, joka luo hy-
vinvointia. Haluaisin nähdä Lahden museon niin hyvin rahoitettuna, että se voisi järjestää 
huippunäyttelyitä, performanssifestivaaleja ja voisi päästää alle 18-vuotiaat ilmaiseksi 
museoon, koska se luo tulevaisuutta.

Teksti: Anna Leppä


