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”Terveydenhuollossa taidetoiminta voi
kohdistua johonkin kolmesta vaiheesta: se
voi olla ennaltaehkäisevää, se voi kohdistua
asiakkaan hoitovaiheeseen tai taide- ja
kulttuuritoiminta voi liittyä ihmisen
kuntoutusvaiheeseen.”
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Kuva: Pia Houni 2018. Kollektiivinen muistiinpano taiteesta.
Pohjoismainen filosofian praktiikan konferenssi Oslo.
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TIIVISTELMÄ
Tämä lyhyt yhteenvetoraportti on syntynyt Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmän pohjatyön varaan.
Sitä on täydennytty kotimaisten raporttien ja tutkimustiedon kautta. Tavoitteena on ollut tiedon
ja mallien koonti taide- ja kulttuurikentän toimintojen kehittämiseksi. Erityisesti yhteenvetoraportti on suunnattu työn jatkuvuuden edellytysten turvaamiseksi hallituskauden alkuvaiheessa,
jolloin toimintojen ja rahoituksen suuntaamista
tehdään.
Viimeiset kymmenen vuotta ovat vahvistaneet
taide- ja kulttuurikentän merkitystä koko yhteiskunnan kannalta. Tämä kustannustehokas toiminta läpäisee ihmisen elämänkaaren jokaisen
vaiheen. Kulttuurihyvinvoinnilla on suoranaisia
hyötyvaikutuksia terveyteen ja vielä kokonaisvaltaisemmin ihmisen hyvinvointiin. Onnellinen
ihminen on tuottava, yhteisöllinen ja osallistuva
yhteiskunnallisesti.
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Kulttuurihyvinvoinnin mahdollisuuksien edistämiseksi on työtä jatkettava kohti käytäntöjä.
Ensisijaisesti tarvitsemme kulttuurihyvinvoinnin
toimintojen vakiinnuttamista eritasoisiin rakenteisiin projektien toteutumisesta niitä hallinnoiviin tahoihin saakka. Tarvitsemme uutta tutkimustietoa ja arvioivaa tietoa erilaisista hankkeista, ja
sitä kautta myös talouden kytkemistä tiukemmin
päätöksentekoon mukaan.

ALUKSI
Taiku2 -työryhmä (Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä) nimettiin 1.1.2016—31.12.2018 väliseksi
ajaksi ja sille varattiin puolen vuoden jatkoaika
1.1.—30.6.2019 saakka. Terveyden edistämisen
politiikkaan otettiin taiteiden hyvinvointinäkökulma mukaan vuonna 2007 ja sitä perusteltiin kansainvälisellä tutkimusnäytöllä, jossa on todettu
taiteella ja kulttuurilla olevan hyvinvointivaikutuksia läpi elämän. Viimeisen kymmenen vuoden
aikana kansainvälinen tutkimus on lisääntynyt,
kuten myös kotimainen tutkimus ja erilaisista
käytännönhankkeista saatava tieto. Nyt olemme tilanteessa, jossa erityisesti taidelähtöisten
käytäntöjen kehittäminen ja niiden vakiinnuttaminen rakenteisiin on yhä tärkeämpää ja ajankohtaisempaa. Perusteluja taiteen ja kulttuurin
hyvinvointi- ja terveysmerkityksestä on riittävästi
merkittävimpien päätösten tekemisen tueksi.

Ajankohtaista on myös käydä perusteellisemmin
läpi eri toimintatasojen kautta sitä, miten taiteen saatavuus ja vaikuttavuus voisi laajemmin
kytkeytyä erilaisiin rahoitusratkaisuihin. Lisäksi
toimintaa ohjaavien tahojen päällekkäisyyttä
tulisi tarkastella perusteellisemmin. Perustietoa
taiteen vaikutuksesta ja sen laajemmasta hyödyntämisestä eri yhteiskunnan sektoreilla pitäisi
lisätä. Myös taiteilijoiden valmiutta toimia uudenlaisissa ympäristöissä ja heidän osaamista pitäisi
vahvistaa.
Tämän yhteenvetoraportin tavoitteeksi
asetettiin seuraava lähtökohta.
Tiedon ja mallien keruu päätöksenteon tueksi ministeriöille, poliitikoille ja päättäjille. Taike käyttää koontia tueksi taiteesta hyvinvointia-palvelun rakentamiseen. Lisäksi tehdään alustava
suunnitelma jatkoselvitystyölle.
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TILANNEKUVA:
MITÄ TIEDETÄÄN TAITEEN VAIKUTUKSISTA?
Tietoa taiteen vaikutuksista hyvinvointiin ja
terveyteen on viimeisen vuosikymmenen aikana
tutkittu kasvavassa määrin. Suurin osa tutkimustiedosta on suhteellisen uutta, vaikka perustietoa
taiteen- ja kulttuurin historiallisesta vaikuttavuudesta tiedetään kirjallisuuden tallentamana huomattavan paljon pidemmältä aikajanalta, jopa
antiikin kreikkalaisten kirjoittajien teksteistä.
Nykykirjallisuuden tutkimusjana taiteen hyvinvointivaikutuksista ulottuu muutaman kymmenen
vuoden taakse. On suorastaan yllättävää, miten
vähän yhteiskunnallisella tasolla on kiinnitetty
huomiota taiteen ja kulttuuriosallistumisen merkittävään asemaan läpi historian. Monet merkittävät tutkimussuuntaukset pohjautuvat osaltaan
taidekokemuksen tarjoamaan tiedon käsitteeseen. Lähihistoriasta tärkein esimerkki lienee
psykoanalyysin kehittyminen, joka mullisti koko
1900-luvulla ihmisten maailmankuvan ja lähtökohdan tunnistaa mielen ongelmia.

On selvää, että Eurooppalaisen ihmisen identiteetti ja itseymmärrys rakentuvat taiteen ja filosofian pohjalle. Siten myös poliittisissa tai valtaan
liittyvissä työtehtävissä olisi syytä tunnistaa tämä
historiallinen ulottuvuus ja ennen kaikkea ymmärtää sen vahvuus ja merkitys demokraattisessa yhteiskunnassa. Tähän lähtökohtaan ymmärrämme
vahvasti kuuluvan taiteen ja kulttuurin olennaisena pääomana, kuten myös ihmisen mahdollisuudet elää täysipainoista elämää hyvinvoinnin
ja terveyden näkökulmasta katsottuna.1

Useita lähtökohtia
lähestyä taiteen vaikutuksia
Taiteen vaikutuksien arviontiin ja tutkimukseen
liittyy useita toiminnallisia lähtökohtia.2 Taiku2
loppuraportissa kuvataan useimpia tässä raportissakin tiivistettyjä näkökulmia.3 Tutkimusten mukaan taide- ja kulttuuritoiminnan tärkein vaikutus
liittyy sekä yksilön kokemukseen että yhteisöön.4

1
Martha Nussbaum (2011, 33-34) muistuttaa hallituksen tehtävänä olevan jokaiselle kansalaiselle keskeisten
kyvykkyyksien turvaamisen. Näitä normaalin elämän pituuden turvaaminen, fyysinen terveys, fyysinen koskemattomuus, aistien, mielikuvituksen ja ajattelun mahdollisuudet, tunteet, käytännölliset syyt oman elämän
suunnittelussa, eri sidosryhmissä toimiminen, muiden elollisten kanssa eläminen (eläimet, luonto), leikkiminen,
oman ympäristön kontrolloiminen (poliittinen ja materiaalinen).
2
  	Taiteen vaikuttavuus on se elementti, joka välillisesti saa jatkumoa taiteeseen osallistumisesta tai osallisuudesta. Vaikuttavuudella voidaan tarkoittaa sellaisia seikkoja, jotka näkyvät viiveellä esimerkiksi työyhteisöissä
tai muissa yhteisöissä toteutettujen taidetoimintojen jälkeen. Välillisestä vaikuttavuudesta on toistaiseksi vähän
tietoa käytettävissä ja kenties tulevaisuudessa pitkäkestoisten taiteen vaikutusta tutkivien hankkeiden avulla
voidaan päästä selvyyteen myös vaikuttavuuden mahdollisuuksista. Tässä pitäisi liikkua induktiivisesta deduktiiviseen (mutta poliittisesti päinvastoin) – eli luottaa siihen välittämään viestiin vaikuttavuuden kumuloitumisesta
yhteisölliselle tasolle.
3
 	ks.https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri%20ja%20
taide%20hyvinvoinnin%20edistajina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
4
  	Aivopähkinä taiteen ja yhteiskunnan historiallisesta narratiivista: Klassisen kauden Ateena, jonka vuotuisjuhlissa juhlistettiin tanssivien ja laulavien kuorojen esityksillä – dityrambeilla, tragedioilla ja satyyrinäytelmillä
– uutta viinisatoa, sotilaallisia voittoja, silloista demokraattista järjestelmää ja Dionysosta. Miten tuollaista voi
ylipäänsä keksiä? Silloin ei ollut painolastina sitä problematiikkaa, että ’taiteen’ mukaanottoa vakaviin yhteiskunnallisvaltiollisiin tilaisuuksiin olisi pitänyt erikseen perustella, koska taiteen käsitettä ei vielä ollut. Tätä
nykyä on vähän enemmän perustelemista, ja ohitettavia asenteita.
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Taiteen vaikutusten tutkimuskeskustelun
keskeiset lähtökohdat voidaan tiivistää aikajanalla seuraavalla tavalla.
Alue

Empiirinen
tutkimus
1990–nykyhetki

Kritiikki
1997–nykyhetki

Uudet viitekehykset 2003–
nykyhetki

Ehdotus vaikutustutkimuksen painopisteistä
2019– (Pia Houni) 1

Päämäärä

Taiteen
vaikutusten
tunnistaminen

Kriittiset teemat ja
hyödyt esillä
tutkimuksessa

Tutkimuksen
uudenlaisten
viitekehysten
kehittäminen

Taiteen vaikutusten laaja-alainen
näkeminen ja
tiedolla vaikuttaminen, sekä toiminnan käytäntöön
saattaminen

Metodi

Empiirinen

Käsitteellinen

Käsitteellinen
ja empiirinen

Monitieteinen:
käsitteellinen,
empiirinen,
interventiot,
mittaava ja
kuvaileva

Tulokset

Taiteen positiivinen
vaikutus vaikuttaa
hallituksen
politiikassa

Tilastojen puute
metodologiassa.
Vähäisessä määrin
näyttöä ensisijaisesta (priori)
lähestymistavasta.

Kehitetään
empiiristä ja
posteriori
tietoa.

Vahvistetaan
tuloksien
vakiintumista
poliittisessa ja
paikallisessa
politiikassa.
Kotimaisen
tutkimus- ja
käytäntötiedon
lisääminen.2
Taitelijoiden
uudet työmahdollisuudet.

Konteksti ja
soveltaminen

Kulttuuripolitiikka

Akatemia

Kulttuuripolitiikkataidehallinto
Akatemia

Yhteiskunta

Avain kirjoittajat

Williams 1996;
Matarasso 1997;
Stern ja Seifert
1998-2000

Jermyn 2001;
Guetzkow 2002;
Reeves 2002; Belfiore 2002;
McQueen-Thomson
ja Ziguras 2002;
McCarthy et al
2004;
Before ja Bennet
2006a-2006b

Jackson,
Herranz Jr.,
ja Kabwasa-Green
2003, 2006;
Brown 2004;
Kalvina 2004;
Belfore
ja Bennet
2006a-2006b

Schiuma 2011,
Berthoin 2013,
Nenonen et al
2014, Tuisku &
Houni 2015,
Davis 2016, Daisy
Fancourt 2017,
Turunen et al 2018
ym.

1
Ehdotukset perustuvat taiteen vaikutustutkimuksien puhetapoihin ja lähtökohtiin, joita viimeisen noin
kymmenen vuoden aikana on ollut esillä. Olennaista on ymmärtää vaikutukset myös laajasti, ihmisen
kokonaisuuteen liittyvänä piirteenä, jossa myös immateriaaliset arvot muuttuvat todennäköisesti tuottavaksi.
(esim. onnellisuuden kokemus on immateriaalinen arvo, mutta sitä kokeva ihminen on tutkimusten mukaan
työssään tuottava, motivoitunut, aikaansaava, suhtautuu toisiin ihmisiin arvostavasti, kokee terveyttä ja
hyvinvointia jne.)
2
Tähän liittyy vahvasti myös tarkentuneet tutkimusasetelmat, joiden kautta saadaan laajempaa ja
luotettavampaa tietoa. Vaikutustutkimuksen puhetavat ja tutkimuskohteet (White & Hede 2008) ja
ehdotus vaikutustutkimuksen käytännöistä nykyhetkestä eteenpäin (Houni 2019).
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Tässä tiivistetysti muutamat tärkeimmät taiteen
vaikutuksien pointit:
•

•
•
•
•

•

Hyvinvointivaikutukset elämän laatuun,
onnellisuuteen ja hyvän elämän
kokemiseen.
Monipuoliset mielenterveysvaikutukset
(merkittävä taloudellinen taso).
Psykofyysisten oireiden väheneminen.
Useita terveysvaikutuksia.
Sosiaalisen pääoman lisääntyminen
(merkittävä kansataloudellinen seikka,
jos ihmisillä laajeneva kompetenssi
toimia yhteiskunnassa).
Yhteisöihin kohdistuneet myönteiset 		
vaikutukset lisäävät ihmisten
kuulumisen ja osallistumisen kokemuksia.

Musiikin terveysvaikutukset perustuvat
musiikin vastaanottamisesta automaattisesti seuraavaan tunnereaktioon.
Lähtökohtaisesti musiikki on sopiva terapiamuoto lähes kaikille. Ainoastaan 3–5
prosenttia ihmisistä ei saa mielihyvää
musiikista (niin sanottu musiikillinen anhedonia), vaikka pystyvätkin kokemaan
muuta mielihyvää (12). Tällöin musiikki
ei toimi hoitona, sillä mielihyvävasteen
puuttuessa kehossa ei tapahdu myöskään
fysiologisia muutoksia (13).
Esimerkkikatkelma musiikin vaikutuksesta
terveyteen (Ukkola-Vuoti 2019).

Taidetoimintaa tapahtuu
eri kentillä
Taidelähtöisen toiminnan yksi merkittävimmistä
vaikutuksista on sen lähtökohta ihmisen kokemusmaailmassa. Jokainen ihminen on alttiina taiteelle joka päiväisessä elämässä enemmän kuin me
ymmärrämme. Taide ja kulttuuri on kaikkialla. On
hämmentävää huomata, että kulttuurin monianisuuden vaikutuksista on pitänyt viime vuosina
keskustella ajoittain kiihkeäänkin sävyyn, vaikka
tietoa taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista on ollut saatavilla.
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On hyvä huomata passiivisen ja aktiivisen taiteen
lähtökohdan erilaisuus. Kuunnellessamme ”hissimusiikkia” koemme jotain tunteita, mutta kun
valitsemme oman musiikin luureihin, antaudumme musiikin vaikutuksiin. Musiikkilääketiede ja
vaikutustutkimus on pitkälinjaista.
Suomalaisessa yhteiskunnassa taidelähtöinen toiminta toteutuu pääsääntöisesti kahdella laajalla
alueella.
a) Sosiaali- ja terveydenhoidossa: sairaalassa ja
hoitolaitoksissa tapahtuva taidetoiminta ja eri yhdistysten toimesta tapahtuvat taideprojektit, joiden
tavoitteena on terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (esim. FinFam https://www.finfamiuusimaa.fi/)
b) Ei-sotealueen taidetoiminnassa: kuten taiteen
perusopetus, taideharrastukset, seurakuntien taidetoiminta, muut vapaamuotoiset kulttuuritoimijoiden järjestämät aktiviteetit, koulujen taidetoiminta
jne.
Nykyaika on meille tärkeätä, kun mietimme taiteen vaikutuksia nykytiedon ja tutkimuksen valossa.
Lääkärilehden katsauksessa Ukkola-Vuoti (21/2019)
kirjoittaa tärkeän avauksen musiikin vaikutuksesta
ihmiseen samalla luoden mahdollisuuden kliinisen
tutkimuksen mahdollisuuksista. Kysymys kuuluu:
miten voimme ”mallintaa” samansuuntaista vaikuttavuuden arviointia muiden taidelajien kliinisessä
tutkimuksessa? Ja millaisille taidelajeille yleensä
kliinisen tutkimuksen lähtökohdat sopivat?
Taiteen vaikutukset voidaan jakaa tutkimustiedon
keräämisen perusteella seuraaviin tutkimusasetelmiin:
a) Osallistumiseen liittyvä kokemustieto (usein kerätty haastattelu- ja kyselymenetelmin).
b) Vastaanottamiseen liittyvä kokemustieto tai
kulttuuripoliittinen tilastointi (usein kerätty haastattelu- ja kyselymenetelmien, esim. Cupore ja
tilastokeskus).
c) Kliinisen käytön tutkimus terveydenhuoltoalalla
(erilaiset lääketieteelliset tiedon keräämisen tavat).

Musiikin kliinisen käytön systemaattinen
tutkimus on suhteellisen uutta. Yleinen ja tieteellinen kiinnostus aihepiiriä kohtaan on kasvussa: yli puolet
PubMed-tietokannan musiikkiterapiaa
käsittelevistä tutkimuksista on julkaistu
viimeksi kuluneiden kymmenen vuoden
aikana. Tutkimuksia musiikin käytöstä
sairauksien ja niiden oireiden hoidossa
on tuhansia. Musiikki ei kuitenkaan ole
vaihtoehtohoito, joka korvaisi perinteiset hoitomuodot, vaan sitä käytetään
hoitoa täydentävänä terapiana. Näin
se on tutkimusten mukaan parantanut
esimerkiksi syöpä-, dementia- ja masennuspotilaiden ahdistusta, mielialaa ja
elämänlaatua (1–3). Edellä mainittujen
lisäksi terapeuttisella musiikilla on
lukuisia muita käyttökohteita. Ahdistus
on oire, joka saattaa hidastaa potilaan
toipumista ja heikentää hyvinvointia.
Musiikki-interventiolla onkin havaittu
olevan yhteys sairaalassaolojaksojen
lyhenemiseen. Mielialaoireiden lisäksi
musiikista etsitään helpotusta myös
kipuun (4). Tarkoituksena olisi vähentää
kipulääkkeiden käyttöä (5).
Esimerkki musiikin käytöstä kliinisessä
tutkimuksessa (Ukkola-Vuoti 2019).

Taidetoiminnan kohdentaminen
on laaja-alaista

Taiteen vaikutuksista terveydenhuollon yhteydessä puhuttaessa tulisi entistä selkeämmin tuoda
esille edellä mainittu kohdistamisen vaihe. Taiteen vaikutuksista puhuminen tai toiminnan suunnittelu on erilaista terveyden ennaltaehkäisyn,
varsinaisen hoitovaiheen (esimerkiksi sairaalahoitojakso) tai kuntoutumisen yhteydessä. Näin
toimien myös tavoitteet ja päämäärät taidelähtöisellä toiminnalla asettuvat realistiseksi ja niiden toimivuutta on siten tarkempi seurata.
Talouden näkökulmasta kustannustehokkainta on
kohdistaa toiminnallista huomiota sairauksien ennaltaehkäisyyn.5
Esimerkiksi
a) toiminnan kohdistaminen yleisesti kansanterveyteen (syrjäytymisen ehkäisy),
b) tunnettujen sairauksien ennaltaehkäisemisen
vahvistaminen (masennus, dementia) tai
c) oheissairauksien puhkeamisen estäminen
Taiteen hyötyjä voidaan tarkastella instrumentaalisten tai olennaisten hyötyjen näkökulmasta. Ensimmäiseen voidaan nähdä kuuluvaksi erilaisten testituloksien paraneminen, oppimisen,
terveyden, tehokkuuden ja sosiaalisen pääoman
vahvistuminen sekä taloudellinen kasvu. Vastaavasti olennaisina hyötyinä tunnetaan usein
tyytyväisyys, innostuminen, empaattisuuden lisääntyminen, kognitiivisen kyvyn kohentuminen,
sosiaalisten siteiden luominen ja yhteisöllisyyden
merkitys. On olennaista ymmärtää, että yksityiset
hyödyt leviävät myös julkisiksi hyödyiksi.

a) Taidetoiminta ulottuu ihmisen elämänkaaren
kaikkiin vaiheisiin (konkreettisesti kohdusta hautajaisiin saakka).
b) Terveydenhuollossa taidetoiminta voi kohdistua
asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin näkökulmasta johonkin kolmesta päävaiheesta: taidetoiminta
voi olla ennaltaehkäisevää, se voi kohdistua asiakkaan hoitovaiheeseen tai taide- ja kulttuuritoiminta voi liittyä ihmisen kuntoutusvaiheeseen.
5

 	Ennaltaehkäisyn lähtökohtia on mahdollista tarkastella myös talouden näkökulmasta.
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HUOMIOITAVAA
Taiteen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista
tiedetään paljon, mutta edelleen on vähän yksityiskohtaista tietoa siitä mistä erilaiset hyvinvointivaikutukset johtuvat eli mikä on se vaikutusmekanismi, joka eri taidemuodoissa vaikuttaa.
Mikä on se tekijä taiteessa, joka vaikuttaa? Ja
miten tätä vaikutusta voidaan todentaa tai tunnistaa? Klassisesta traditiosta katsoen taiteen
herättämä kauneuden kokemus on yksi voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä. Kauneus, eli
esteettiset ideaalit, vaikuttavat läpi kaikkien
taidelajien, aina arkkitehtuuriin ja puutarhojen
suunnitteluun asti ja ajallisesti ihmisen kaipuu
kauneuteen ulottuu niin kauas kuin ihmistieteiden
tutkimuksista tiedämme. Toisaalta voimme kysyä,
pitääkö taidetta ymmärtää, jotta se vaikuttaa ihmiseen? Millä tavoin taiteen sisällöt, ihmiselämän
kuvaaminen, problematisointi ja inhimillisten kokemusten käsitteleminen ovat niitä mekanismeja,
jotka löytävät vaikutuksensa ihmisen mielessä.
Silti yhtä lailla ruma ja ahdistavakin taidekokemus voi tuottaa ihmisen hyvinvoinnille oleellisia
vaikutuksia ja vaikkapa kanavoida turhautumista
ja negatiivisina pidettyjä tunteita.
(Houni & Vuolasto, tulossa)
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Vaikutusmekanismeista tiedetään ainakin
seuraavat asiat:
a) Tunnereaktiot eli eritasoiset affektit ja emotionaaliset kokemukset, joita taide saa aikaiseksi
ihmisessä.
b) Uusien kokemusten ja tiedon lisääntyminen lisäävät kognitiivisia valmiuksia ja oppimista. Eri
taidemuodot kantavat mukanaan tietoa tai niihin
voi liittyä tiedollisella tasolla operointia ja osallisuutta.
c) Fysiologiset vaikutukset kehossa tapahtuvat sekä
tunnereaktioiden kautta, että myös itse taiteen
lajiin liittyvän toiminnan kautta kuten tanssissa
tapahtuva fyysinen ulottuvuus.

TUNNUSLUVUT JA MITTARIT
Taiteen ja kulttuuritoiminnan taloudellisia vaikutuksia pitää selvittää lisää. Tällä hetkellä tiedetään, että eri tunnuslukujen valossa kulttuuritoiminnalla on talouteen kerrannaisvaikutuksia.
Epäsuoria taloudellisia vaikutuksia syntyy toimijoiden hankkiessa palveluita ja hyödykkeitä. Välillisiä vaikutuksia muodostuu palkkojen päätyessä
ostovoimaksi kulutukseen ja taloudellisia heijastusvaikutuksia syntyy taide- ja kulttuuripalveluista
nauttivien ihmisten käyttäessä muita lähipalveluita
kuten majoitus- ja ravintolapalveluja.6
On tehty laskelmia sijoitetun pääoman tuoton
analyysilla (ROI) taiteen vaikuttavuudesta ja malli
voi tarjota toimivia ratkaisuja taiteen ja talouden
välisen suhteen tarkasteluun. (SROI) Social Return
Invest -analyysillä on todettu samankaltaisesti lyhyen aikasyklin myönteisiä vaikutuksia talouteen.
Toisaalta pitkäkestoisesta tiedosta talouden vaikutuksiin ei ole tietoa. Talouden näkökulmasta katsottuna monet kulttuuri- ja taidehankkeet ovat
edelleen varsin hajanaisesti organisoituneita. Monet projektit toimivat konkreettisesti projektirahoituksella, mikä tarkoittaa hankkeiden syklistä
kiertoa ja siten niiden arvioinnin puuttumista.

Työpaikoilla toteuttavat interventiot ovat
lähtökohtaisesti monitahoisia ja kompleksisia interventioita. Niiden vaikutukset
ovat moninaisia. Osallistujilla on erilaisia
motiiveja. Heidän motivaationsa osallistua
toimintaan voivat olla erilaisia. Intervention tavoitteet voivat erota toisistaan eri
työntekijöillä ja organisaatiotasoilla tai
vaikkapa eri tiimeissä. Kuitenkin työnantajan näkökulmasta toteutettavien interventioiden täytyy täyttää jokin tavoite:
sen on tuotettava esimerkiksi osaamista,
yhteisöllisyyttä, työhyvinvointia ja -kykyä,
näkyvyyttä, rahaa tai vaikkapa kaikkia
edellä mainittuja. Työyhteisön ja taiteili6

jan on tärkeätä määritellä nämä tavoitteet yhdessä, jotta toiminta on realistista
ja tarkoituksenmukaista. Resursseja
pyritään käyttämään viisaasti ja hukkaa
pyritään vähentämään ja samanaikaisesti silti halutaan pysyä ajassa mukana
ja esimerkiksi tarjota työntekijöille ja
asiakkaille elämyksiä.
Esimerkki työyhteisön taidetoiminnan lähtökohdasta, jossa tarkastellaan myös taloudellista ulottuvuutta (Turunen, Ansio, Houni 2018).

Esimerkkejä toimintamalleista
sotessa ja ennaltaehkäisevässä
työssä
Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden aikana
toteutunut useita tärkeitä taidetoiminnan käytännönläheisiä muotoja. Näitä kaikkia yhdistää taiteen
saavutettavuuden lisääminen, sen ulottaminen
ihmisen elämänkaaren eri ikävaiheisiin, sekä taidetoiminnan merkityksellisyyden vaaliminen hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Useimpia
hankkeita yhdistää myös ammattivetoinen toiminta
sekä taiteilijoiden että toteuttavan organisaation
taholta. Erityisen merkittävää viime vuosien kulttuuri- ja taideprojekteissa on niiden laajeneminen
ulos ”perinteisten taidetoimijoiden” piiristä. Tästä
kenties yksi vahvimmista esimerkeistä on taiteen
ja työelämän välisen potentiaalin tunnistaminen tai
toisaalta taiteen ja terveydenhuollon mahdollisuuksien vahvistuminen uuden tutkimustiedon kautta.

Palvelukodit, taide osana
vanhustenhoitoa – Sipoon malli
Sote-alue on yksi vahvimpia taidelähtöisen työskentelyn toimijoista. Kenttä laajentuu moneen

 	Ks. Kulta ry:n tietokortti taloudesta https://kulttuurijataide.fi/wp-content/uploads/2019/01/
Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutukset-talouteen-tietokortti-09122018.pdf
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suuntaan. Toisaalta siellä voi olla yksittäisten
taiteilijoiden hankkeita, esimerkiksi taidetta
vanhusten kotiin ja toisaalta taas suurempia kokonaisuuksia, joiden toimintamalleista esimerkiksi kuntatasolla olisi hyötyä suuremmassakin
mittakaavassa. Yksi näistä esimerkeistä on Sipoon
malli.7 Tässä mallissa on haettu vanhustyöhön
voimavaroja ja elämänlaadun kohentamista kulttuurista. Sipoon toiminnan rahoitus koostuu eri
lähteistä, mutta sen kustannustehokkuus perustuu
lääkkeiden käytön vähenemiseen, työntekijöiden
jaksamiseen (sairaspoissaolojen väheneminen) ja
elämänlaadun tuomaan myönteiseen hyvinvointiin. Toiminta sitoutuu myös ihmisarvoisen elämän
ylläpitämiseen.

Sairaalat, taide toimenpiteiden
tukena – Sairaalaklovnit
Sairaalaklovnit ry ja yliopistolliset sairaalat eri
puolilla Suomea ovat käyttäneet läsnäoloklovneriaa osana lasten leikkaustoimintaa. Klovneriaa
hyödynnettiin laskimokanyylin laiton yhteydessä. Lapsipotilaiden ja perheiden potilaskokemus
oli positiivinen. Kohderyhmän lapset kokivat
vähemmän jännitystä toimenpiteen aikana ja
enemmän iloa, hauskuutta ja varmuutta toimenpiteen jälkeen. Klovneriaa koskeva kokeilu
pystyttiin toteuttamaan siten, että mukana oli
kontrolliryhmä, ja jakautuminen kohderyhmän ja
kontrolliryhmän välillä oli satunnaista. Toiminta
vapauttaa hoitohenkilökunnan resurssit varsinaiseen hoitotyöhön klovnin huolehtiessa lapsen ja
perheen emotionaalisesta sekä toimenpiteeseen
valmistavasta osuudesta.8

Taiteilijat osana
organisaatiota — Vuoksi-hanke
Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän toteuttamassa Vuoksi-hankkeessa kehitettiin toimintamallia,
jolla tarkoitetaan organisaatiossa kehitettyä yhteisötaiteilijakonseptia sekä taiteen ja taideajattelun soveltavaa käyttöä osana organisaation
muita prosesseja. Yhteisöntaiteilijan konseptissa
taiteilijat työskentelevät osana työ-, asiakas- ja
asukasyhteisöjä kuukausipalkattuina tuottaen
välitöntä asiakasarvoa. Hankkeen aikana löytyi
lukuisia uusia toimintamalleja, joiden avulla tarjottiin uudenlaisia sotepalveluja, ja asiakkaille
mahdollisuuksia aktiivisempaan ja kokemusrikkaampaan elämään. Työtekijät saivat uudenlaisia taitoja asiakastyöhön ja työyhteisöjen kehittämiseen. Organisaation ylimmälle johdolle
järjestettiin työpaja siitä, miten taidelähtöisiä
menetelmiä voidaan hyödyntää johtamisessa.
Organisaationtaiteilija olivat mukana luomassa
ikääntyneiden palvelujen ja kuntoutuksen toimialan strategiaa. Lisäksi taiteilijan osaamista
hyödynnettiin asumispalvelujen asiakaslupauksen
laatimisessa. Hanke työllisti kymmenen ammattitaiteilijaa hyvinvointi- ja vanhustenpalveluihin
sekä soteyhtymän hallintoon. Hankkeen ansiosta
taide- ja kulttuuritoiminta juurtui osaksi Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveyspalveluita. Osa
taiteilijoista vakinaistettiin hankkeen päätyttyä.9

Osallisuutta kulttuuriin tiukassa
taloudellisessa tilanteessa
oleville – Kaikukortti
Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten
ja perheiden mahdollisuuksia osallistua kulttuu-

7
8

9
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Ks. Anna-Mari Rösenlöfin hyvä kirjoitus toiminnasta http://taidetutka.fi/2017/sipoon-ihmetta-katsastamassa/
Tule luo taide. Prosenttiperiaatteen laajentamisen kärkihankkeen loppuraportti 2019, 62, 97, 101
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161481.
Mäenpää, Katja 2018, Digital service for measuring children’s patient experience of preoperative medical 		
clowning. Lasten potilaskokemuksen mittaaminen digitaalisen palvelun avulla - tapaustutkimus toimenpideklovnerian vaikuttavuudesta potilaskokemukseen. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/
34749?fbclid=IwAR1laoYZTHJ-MvWwx4bhqG5RVkUDCtIhjBbUtmQHyvrmS0xRcLgecsC85hI
https://minedu.fi/artikkeli/-/asset_publisher/vuoksi-punoo-taiteen-koko-kirjoa-paijat-hameen-sote-palveluihin 	
http://taidetutka.fi/2018/tyotovereina-sotessa-organisaatiotaiteilija-ja-yhteisontaiteilijat-minka-vuoksi/

rielämään ja harrastaa taiteen tekemistä. Kortti on tarkoitettu sosiaali- ja terveyspalveluiden
asiakkaille, jotka ovat tiukassa rahatilanteessa,
eivätkä voi siitä syystä hankkia pääsylippuja tai
kurssipaikkoja.10 Vastaavanlainen toimintamalli
on myös Kimmokeranneke.

Syrjäytymisen ehkäisy
– Koulumalli
Tanssi-interventio peruskoulun 1.-2. luokille (itsen
projektit, itsetunto, ilmaisu) on yksi esimerkki
koulumallin toteuttamisesta. Pääkaupunkiseudulla sijaitsevassa peruskoulussa toteutettiin yhteensä 31 tanssituokiota syksyn aikana. Tanssi-interventiot saivat luokanopettajat huomaamaan,
miten oppilaiden kohdalla todettiin positiivisia
muutoksia ryhmäytymisessä, toiseuden kohtaamisessa ja joidenkin oppilaiden itseilmaisussa,
jopa itsetunnon ilmenemisessä. Erityistä tukea
tarvitsevat, erityisesti muuta kieltä kuin suomea äidinkielenään puhuville, tanssi-interventio
mahdollisti itseilmaisua ja hyväksytyksi tulemista. Tämän edesauttamana lapset aktivoituvat
muillakin esittämisen tavoilla. Luokanopettajan
ja taideopettajan kollaboraation kautta syntyi
näkökulma omaan opettamiseen. Työ antoi välineitä, kohtaamisen tapoja ja ymmärrystä kehollisesta näkökulmasta oppilaan itseilmaisussa.
Luokanopettajan sanoin ”tämä oli parempaa kuin
mikään VESO-koulutus”.11

suomalaisten ja ulkomaalaisten kuvataiteilijoiden
töitä yksityisnäyttelyinä. Näyttelyn yhteydessä
järjestetään taiteilijatapaamisia. Näyttely on
suunnattu ensisijaisesti hasan & partners Groupin työntekijöille, mutta siihen pääsevät muutkin tutustumaan ottamalla yhteyttä kuraattoriin.
“The key idea sustaining Love & Money is the
belief that art is a natural part of our daily lives,
including our working lives” on suora lainaus mainostoimiston nettisivuilta heidän käsityksestään
taiteesta.12
Toinen erittäin innostava tapausesimerkki on
kuvataiteilija Tiitus Petäjäniemen työskenteleminen erilaisissa organisaatioissa. Hän on vienyt
itsensä vaihtuviin työpaikkoihin, joissa hän työpäivän aikana työskentelee ja siten kohtaa myös
työntekijöitä heidän työnsä arjessa. Petäjäniemen projektia on rahoittanut Koneen säätiö. Työyhteisöille projekti ei siis ole tullut maksamaan
taiteilijan palkkaa, vaikka jatkossa näin asian
tulisi olla. Muissa samankaltaisissa hankkeissa
on todettu työyhteisöjen hyötyneen vahvasti
taiteilijan läsnäolosta ja luovasta toiminnasta.
Työntekijät ovat voineet käydä taiteilijan kanssa sparraamassa omia keskeneräisiä ideoitaan,
testailla ja kokeilla. Taiteilija pystyy tuomaan
työyhteisöön uudenlaisia näkökulmia ja tarjoamaan työntekijöille myös mahdollisuuden nähdä
luovan toiminnan muuttuvan uusiksi tuoteideoiksi
tai työn tekemisen tavoiksi.13

Taidetta työpaikkoihin
työhyvinvoinnin lisäämiseksi
Mainostoimisto hasan & partnersin toimistolla
toimii eräänlainen galleria, jota kuratoi amerikkalaistaustainen taiteilija Mark Maher. Love
& Money-nimisessä näyttelysarjassa on esitelty
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
Turpeinen, Isto. 2018. Tanssi koulussa - ”Siltä jonkinlainen lukko aukes”. Verkkolehti Taidetutka.
17/10/2018 http://taidetutka.fi/2018/tanssi-koulussa/
12
Taide osana organisaatioita -verkoston Facebook-sivulla keskustelussa monella alan ihmisellä tuli
mieleen muitakin vastaavia ”toimistotaidenäyttelyitä”. Esimerkiksi huomioitiin taidevuokraamo Business
Gallery, joka vuokraa kuratoituja, vaihtuvia näyttelykokonaisuuksia yrityksille. Yksittäisten työpaikkojen
tiedettiin myös pitävän vaihtuvia näyttelyitä tiloissaan.
13
Ks. Ylen haastattelu kuvataiteilija Tiitus Petäjäniemestä https://yle.fi/uutiset/3-10465059.
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TYÖN JATKUVUUDEN EDELLYTYKSET
HALLITUSKAUDEN ALKUVAIHEESEEN
1. Yhteyspisteiden toiminnan vahvistaminen
Taiken Taiteesta hyvinvointia palvelun kehittäminen vastaamaan tiedon ja toimintamallien
jalkauttamista eri toimijatahoille.

3. Hyvinvointi ja terveys
Terapeuttisen musiikin tarjoamista sairaalan
tuottamana palveluna olisi syytä harkita (Liisa
Ukkola-Vuoti).

Taikusydän-yhteyspistetoimintamallin vakiinnuttaminen ja rahoituksen turvaaminen

Taidelähtöisen hyvinvoinnin ja terveyden asettaminen sotesektorin rakenteisiin ja rahoitukseen

2. Pitkien projektien ja vaikutustutkimuksen
tutkimusyksikkö
Tutkimusyksikön vahvistaminen, joka keskitetysti jatkaisi tämän toimenpidealueen jalkauttamista ja puuttuvan tiedon kokoamista (tutkimussektorilaitos THL).

4. Toimintatapojen muutokset
Taiteen vaikutusten laaja-alainen näkeminen ja
tiedolla vaikuttaminen. Monitieteinen lähestymistapa taide- ja kulttuuritoimintaan, jossa
käsitteellinen, empiirinen, interventiot, mittaava ja kuvaileva tiedon kerääminen toimivat
yhdessä.

Tarvitaan pitkäkestoisia projekteja, joiden
kautta taloudellista vaikutusta voidaan nähdä
ja mitata. Vaihtoehtoisia rahoitusmalleja ja
ohjeita niiden soveltamiseen.

Taidetoiminnan laaja-alainen ymmärtäminen ja
tiedolla vaikuttaminen, sekä toiminnan käytäntöön saattaminen.

Rahoitettuja projekteja pitäisi arvioida toiminnan sisällön, vaikuttavuuden ja talouden näkökulmasta systemaattisemmin ja hyödyntää tämä
tieto tulevassa kehitystyössä. Ainoastaan tätä
kautta voidaan ymmärtää hankkeiden toimivuus
ja probleemakohdat.

17

LÄHTEET
Hyyppä, Markku T. 2010. Healthy Ties. Social Capital, Population Health and Survival. Springer
Hyyppä, M., Mäki, J., Impivaara, O. & Aromaa, A. (2006). Leisure participation predicts survival: a population-based study in Finland. Health Promotion International. Vol. 21, No.1, s. 5-12.
Jakonen, Olli ja Lahtinen, Emmi 2019. Taide, kulttuuri ja hyvinvointi. Hallitusohjelman kulttuurin kärkihankkeen arviointi: Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen yhteistyössä sosiaali- ja terveydenhuollon kanssa. Cuporen verkkojulkaisuja 53. Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus Cupore.
Kaattari, Minna ja Suksi, Ismo 2019. Kulttuuri ja taide hyvinvoinnin edistäjinä sosiaali- ja terveydenhuollossa, työelämässä ja koulutuksessa Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan
yhteistyöryhmän raportti ja jatkotoimenpide-ehdotukset.
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri%20ja%20
taide%20hyvinvoinnin%20edistajina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Laitinen, L. (2017). Taide, taiteellinen toiminta ja mielenterveys. Teoksessa: Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (toim.) Taide ja hyvinvointi. Katsauksia kansainväliseen tutkimukseen. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/227963/Kokos_1_2017.
pdf?sequence=1
Nussbaum, Martha C. 2011. Creating Capabilities. The Human Development Approach. Harvard University
Press, Cambridge.  
Mäenpää, Katja 2018, Digital service for measuring children’s patient experience of preoperative medical clowning. Lasten potilaskokemuksen mittaaminen digitaalisen palvelun avulla - tapaustutkimus toimenpideklovnerian vaikuttavuudesta potilaskokemukseen. https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/34749?fbclid=IwAR1laoYZTHJ-MvWwx4bhqG5RVkUDCtIhjBbUtmQHyvrmS0xRcLgecsC85hI
Petäjäjärvi, Krista ja Huntus, Antti 2018. Luova potentiaali. Ratkaisuja ilmastokriisin aikakaudelle. Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 11/2018. https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/
julkaisut/Documents/tuvj_11+2018.pdf
Sihvonen, A., Leo, V., Särkämö, T. & Soinila, S. (2014) Musiikin vaikuttavuus aivojen kuntoutuksessa.
Lääketieteellinen Aikakauskirja Duodecim. Vol. 130, No. 18, s. 1852–1860.
Sokka, S., Kangas, A., Itkonen, H., Matilainen, P. & Räisänen, P. 2014: Hyvinvointia myös kulttuuri- ja
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