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Esipuhe 
Taidealojen erityispätevyyspaletti käynnistyi vuonna 2010. Työskentelyä varten koottiin työ-
ryhmä, jonka jäsenillä on laaja ja syvä tietämys sekä kokemusta taidealojen aikuiskoulutuk-
sesta.  Työskentelyn alusta asti taidealojen erikoistumiskoulutus nähtiin mahdollisuutena, 
jonka toteuttaminen Taideyliopiston, Aalto-yliopiston ja Lapin yliopiston yhteistyönä loisi 
taidekentälle uusia kehittymismahdollisuuksia sekä yksilö- että organisaatiotasolla. Myös 
Helsingin yliopiston katsottiin tuovan osaamistarpeiden kartoittamisessa oman lisänsä. Tai-
teilija-ammattien täydennyskoulutustarvetta ei ole aikaisemmin selvitetty näin perusteelli-
sesti koulutuksen järjestäjien itsensä toteuttamana. 

Työ alkoi perehtymällä alan viimeaikaisiin kotimaisiin ja kansainvälisiin selvityksiin ja tutki-
muksiin. Työ eteni jouhevasti, koska yhteistyötä oli totuttu tekemään jo aikaisempien pro-
jektien yhteydessä. Samalla kontaktit taidealojen täydennyskoulutustoimijoiden välillä syve-
nivät.  Aalto-yliopisto aloitti toimintansa 1.1.2010 ja Taideyliopisto 1.1.2013. Molemmat 
uudet yhdistyneet yliopistot voitiin huomioida työryhmän työskentelyssä ja raportissa. Tai-
deopetus, joka on alueena varsin laaja ja monimuotoinen, ei kuulunut tämän selvityksen 
piiriin, koska sen tarpeita selvitellään opetusalan projekteissa. Valmistelussa käytettiin apu-
na työryhmän jäsenten laajoja verkostoja: osaamistarpeita ja niistä muodostuneita erikois-
tumisalueita tarkennettiin asiantuntijakeskustelujen lisäksi kyselyillä taidealojen ammattijär-
jestöille ja niiden jäsenille. Työryhmän benchmarking-matka Lontooseen antoi mahdollisuu-
den tavata samoilla alueilla toimivia osaajia ja kehittäjiä sekä nähdä miten taidealojen eri-
tyisosaajat työskentelevät käytännön projekteissa. Näitä malleja on jo alettu soveltaa Tai-
deyliopiston ohjelmissa. 

Taideyliopiston, Aalto-yliopiston ja Lapin yliopiston muodostama konsortio olisi käytännössä 
luonteva erikoistumiskoulutusten toteuttaja, koska yksittäinen yliopisto pystyy tarjoamaan 
vain joitain moduuleja erikoistumiskoulutuksesta. Yhden luukun palveluperiaate olisi tärkeä 
koulutukseen hakeutujalle, vaikka tarjonta on yhdistelmä useiden yliopistojen koulutusta. 
Opintojen yksinkertaisen ja helpon saatavuuden organisoiminen on seuraava askel yhteis-
työssä. Tätä ennen odotamme opetus- ja kulttuuriministeriön päätöstä ja ohjeita erikoistu-
miskoulutuksen ja tutkintoa täydentävien opintojen järjestämiseen. 

Opintojen rahoitus taidealalla on ikuinen pulma, koska taiteet ovat matalapalkka-aloja – 
taidealojen aikuisopiskelijoiden ja heidän työnantajiensa maksukyky on varsin pieni. Heiltä 
saatavat kurssimaksut eivät kata opintojen järjestäjille koituvia kuluja. Valtion ja yliopistojen 
itsensä tulisi koulutettavien ja heidän työnantajiensa lisäksi osallistua kustannuksiin.  

Erityispätevyyspaletin valmistelu antoi mahdollisuuden kehittää koulutusta. Työryhmän ver-
kostot laajenivat ja olemassa olevat kontaktit syvenivät. Projektissa työskentely oli täynnä 
Intoa ja halua vaikuttaa tulevaan. Kävimme hyvää dialogia eri alojen taidekoulutusten välillä 
ja se toi taidealojen täydennyskoulutukseen lisää ymmärrystä.  Se on hyvä alku Taideyliopis-
ton tulevalle toiminnalle, tervetullut keskustelunavaus taidealojen täydennyskoulutuksen 
kehittämiselle ja hyvä alku projektissa mukana olleiden taideyliopistojen uudenlaiselle yh-
teistoiminnalle. 
 
Osmo Palonen 
Kehittämispäällikkö 
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia     
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1 Johdanto 
Korkeakoulujen aikuiskoulutuksen nykytilaa ja kehittämiskohteita pohtinut työryhmä (Ope-
tusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2008:38) linjasi, että korkeakoulutettujen 
täydennyskoulutukseen tarvitaan uusi, työelämälähtöinen, korkeakoulutasoinen, pidempi-
kestoinen ja laajojen osaamiskokonaisuuksien saavuttamiseen tähtäävä koulutusmuoto. 
Tavoitteena on joko oman nykyisen osaamisen ylläpitäminen tai uudelleen suuntaaminen 
työuran aikana. Koulutusmuoto on tarkoitettu ylemmän korkeakoulututkinnon suoritta-
neille vastaamaan työelämän uusia ja muuttuvia vaatimuksia. Korkea-asteen työelämäläh-
töisen täydennyskoulutuksen yksi muoto on korkea-asteen oppisopimustyyppinen täyden-
nyskoulutus.  

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi rahoituksen vuonna 2010 käynnistettävälle Taidealo-
jen erityispätevyyspaletti –hankkeelle, jonka alaotsikkona oli Tarvekartoitus ja tuotekehitys 
eri taiteenalojen erityispätevyyksistä ja niiden suorittamisesta oppisopimustyyppisenä täy-
dennyskoulutuksena. Hanke oli yhteistyöhanke, jonka toteuttivat nykyisten Aalto-yliopiston, 
Taideyliopiston ja Lapin yliopiston täydennyskoulutuksesta vastaavat toimijat. Hankehallin-
nosta vastasi Sibelius-Akatemia. Projektissa mukana olleet tahot on eritelty raportin lopussa 
Projektin toimijat –osiossa. 

Taidealojen erityispätevyyspaletti –hankkeen rahoituspäätösasiakirjassa OKM korosti, että 
”erityispätevyys viittaa laajoihin työelämässä tarvittaviin ja saavutettaviin osaamistuloksiin ja 
kompetenssikokonaisuuksiin. Ne suunnataan vain perusteellisempaa osaamisen kehittämi-
seen, mikä edellyttää laaja-alaista ja syvällistä kehittämistä. Tarkastelun kohteena ovat kor-
keakoulutettujen tehtäväkuvat ja niiden muutokset.”(11.12.2009). 

Taidealojen erityispätevyyspaletti –hankkeessa selvitettiin taidealojen tulevaisuuden osaa-
mistarpeita ja hahmoteltiin niiden pohjalta suuntaviivoja taidealojen rajat ylittävälle yliopis-
tollisen täydennyskoulutuksen yhteiselle kehittämiselle. Hankkeen alussa taidealojen tule-
vaisuuden osaamistarpeisiin ja korkeasti koulutettujen työelämän osaamistarpeisiin paneu-
duttiin laajalla kirjallisuuskatsauksella. 

Katsauksen pohjalta tunnistettiin taidealoille yhteisiä osaamisalueita, joiden aiheista järjes-
tettiin kuusi vuorovaikutteista aamiaistilaisuutta. Tilaisuuksiin kutsuttiin alustajiksi alueen 
asiantuntijoita ja vieraiksi asiasta keskustelemaan taiteilijoita ja taidealojen muita toimijoita. 
Tilaisuuksista saatua palautetta käytettiin hyväksi taiteilijajärjestöjen kautta lähetetyssä ky-
selyssä, johon vastasi 656 taiteilijaa. Lisäksi haastateltiin 13 taiteilijaa ja taidekentän toimi-
jaa, jotka valittiin työryhmän jäsenten oman asiantuntijuuden perusteella. Projektin käytössä 
oli myös Lapin taiteilijaseuran jäsenille vuonna 2010 tehdyn haastattelututkimuksen kooste. 
Aineistoa täydensivät benchmarking-matkat Tukholmaan ja Lontooseen. Siellä haastateltiin 
mm. toimijoita taiteelle ei-tyypillisissä ympäristöissä, Creative & Cultural Skills organisaation 
edustajia sekä Cultural Leadership -projektin vastuuhenkilöitä Arts Councilissa. Projektissa 
kerätyt aineistot on dokumentoitu erillisessä Aineistoliite-dokumentissa. 

1.1 Tutkinnon jälkeisen koulutuksen kehittäminen taidealoilla 

Hankkeen tavoitteena on ollut tuottaa tietoa Suomessa kehitteillä olevaan uuden korkea-
koulututkinnon jälkeisen ja työelämälähtöisen koulutusmuodon kehittämiseen taidealoilla. 
Vastaavia hankkeita on yhtäaikaisesti toteutettu esim. yhteiskuntatieteellisellä, tekniikan ja 
ympäristöteknologian koulutusaloilla. Hankkeissa on välillisesti tarkasteltu myös erityispäte-
vyyksien suhdetta tutkintokoulutukseen ja muihin olemassa oleviin erikoistumisopintoihin. 
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Taidealat on käsitteenä laaja. Raportissa se pitää sisällään vapaan ja institutionaalisen tai-
teen (esim. kuvataide, teatteri, klassinen musiikki) ns. luovan alkutuotannon sekä taiteen 
liitännäisalat, jotka jakautuvat lähempänä taidetta kulttuuriteollisuuden eri aloihin (esim. 
elokuva-ala, media-ala) ja näistä etääntyessä enemmän tai vähemmän taideintensiivisiin1 
toimialoihin.  

Hankkeessa mukana olleista yliopistoista Taideyliopistossa ja sen eri akatemioissa koulute-
taan taiteilijoita pääosin luovan ytimen taiteilija-ammatteihin. Aalto-yliopiston taiteiden ja 
suunnittelun korkeakoulussa sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa koulutus painot-
tuu sekä kulttuuriteollisuuden luoviin suunnittelija/taiteilija-ammatteihin että eri toimialoilla 
toimimaan kykeneviin taidelähtöisiin kehittäjiin (esim. teollinen muotoilija, visuaalisen vies-
tinnän suunnittelija). Sanoilla ”taide” ja ”taiteilija” viitataan kaikkiin edellä mainittuihin tai-
dealoihin ja taiteilija-ammatteihin.  

Taidealojen erityispätevyys paletti -hankkeessa keskityttiin siinä mukana olevien taideyliopis-
tojen edustamiin koulutusaloihin. Hankkeessa tuli selkeästi esille, että luovan työn tekijän 
omaa yksilöllistä luovuutta edistävällä osaamisella on suurin kysyntä: taidealojen perinteisis-
sä ammateissa tutkinnon jälkeiset osaamistarpeet liittyvät pääasiassa yksilölliseen, luovaan 
taiteelliseen työhön, siinä kehittymiseen ja osaamisen syventämiseen tutkinnon jälkeisessä 
työelämässä. 

Kun jokainen taiteilija edustaa omaa yksilöllistä tekemistään, on erikoistumisalueita yhtä 
paljon kuin taiteilijoitakin. On siis mahdotonta kehittää kaikkien taidealojen taiteilijoiden 
yksilöllistä ammattitaitoa syventävää, yhteistä koulutusta. Vaikuttaisi siis siltä, että taiteelli-
sen työn sisältämän oppimisen luonteen takia, erikoistumiskoulutus ei soveltuisi puhtaasti 
taiteilijana toimiville vaan heille soveltuu paremmin perinteinen, ammattitaidon syventämi-
seen tähtäävä täydennyskoulutus2, joka on kevyesti toteutettavissa osallistujien ja taidealan 
osaamistarpeiden pohjalta. 

Hankkeessa on kartoitettu taidealojen uusia ja muotoutumassa olevia alueita. Niiden kehit-
tyminen vaatii uudenlaista osaamista, joka ei perinteisesti kuulu taidealojen tutkintokoulu-
tukseen vaan on kehittynyt yleisten työelämän muutosten myötä. Tämä muutos koskee 
myös taidealoja. 

Oppisopimustyyppisessä täydennyskoulutuksessa korostuu ajatus työssä oppimisesta ja 
osaamisen kehittämisestä työympäristöissä ja –yhteisöissä. Taiteilija-ammateissa työskente-
levien työnkuva taas on valtaosaltaan3 enemmän itsenäistä ammatinharjoittamista kuin 
palkkatyössä tapahtuvaa toimintaa. He eivät kuitenkaan toimi yrittäjinä, vaan heidän työs-
sään korostuvat lyhyet ja usein päällekkäiset keikkatyösuhteet ilman vakituista työnantajaa 
ja yhtä työpaikkaa. Tämän luonteisissa ”pätkätöissä” on vähän tai ei lainkaan mahdollisuuk-
sia keskittyä osaamisen kehittämiseen jatkuvasti vaihtuvissa työympäristöissä ja – yhteisöis-
sä.4 Alan luonteesta johtuen taidealoilla voi olla vaikea toteuttaa korkeakoulutettujen oppi-

                                                           

1 Taideintensiivisellä toimialalla tarkoitetaan tässä toimialaa, jonka osana on taidetta ja joka hyödyntää taidetta 
osana toimintaansa. Taideintensiivisen toimialan ajatus on jalostettu muotoilun piirissä käytetystä ’muotoiluin-
tensiivinen toimialan’ ajatuksesta. Esimerkkejä muotoiluintensiivisistä toimialoista ovat mm. huonekaluteollisuus, 
koneteollisuus ja elektroniikkateollisuus. 
2 Perinteinen yliopistojen perusrahoituksella tuettu taidealojen yliopistollisen täydennyskoulutus on kuitenkin 
opetus- ja kulttuuriministeriössä tehdyn EU:n kilpailulainsäädännön tulkinnan takia käytännössä loppunut. 
3 Cronberg 2010 
4 Mahdollisuus ammatillisen erikoistumiseen katkonaisten ja epävarmuuteen pohjautuviin työurien aikakaudella 
on haaste. Herää kysymys, missä määrin erikoistumisopintojen rakenteessa ja opetussuunnitelmissa tulee ottaa 
tämä huomioon ja lähteä liikkeelle oletuksesta, että ympäristö, jonka asettamiin vaatimuksiin erikoistutaan on 
luonteeltaan tällainen. 
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sopimustyyppistä täydennyskoulutusta puhtaasti sellaisena kuin se on taustamuistiossa ja 
hakukriteereissä määritelty. Työssä oppiminen ei toteudu työpaikalla yhdelle työnantajalle 
tehtävänä työnä, jossa samalla voitaisiin kehittää työympäristöä ja -yhteisöä.  

1.2 Erikoistumiskoulutus käsitteenä 

Opetus- ja kulttuuriministeriö on asettanut kesäkuussa 2012 työryhmän, jonka tehtävä on 
määrittää erikoistumiskoulutuksen tehtävät ja tavoitteet, asema suhteessa tutkintoon johta-
vaan koulutukseen, korkeakoulujen täydennyskoulutukseen sekä muuhun korkeakoulutettu-
jen hyödyntämään täydennyskoulutukseen. Työryhmän tavoitteena on tehdä esitys tarvitta-
vista säädösmuutoksista, laadunvarmistamisjärjestelmästä ja rahoituksesta sekä kuvata eri-
laisia erikoistumiskoulutusten toteuttamismalleja.  

Tässä raportissa käytetään erikoistuminen-käsitettä, ja sen johdannaisia, kuten erikoistu-
misalue ja erikoistumiskoulutus5, kun käsittelemme asiantuntijan eli taiteilijan tutkinnonjäl-
keistä kehittymistä: 
 
Erikoistuminen on työelämälähtöinen ja ammatillinen oppimis- ja kehitysprosessi, jossa 
asiantuntija hankkii korkeakoulututkinnon suorittamisen jälkeen ja korkeakoulututkintoon 
pohjautuen työelämässä spesifin toimintaympäristön ja siinä olevien työtehtävien vaatimaa 
osaamista työssäoppimisen, osaamisen formaalin tunnistamisen ja tunnustamisen (AHOT) 
sekä täydentävän koulutuksen yhdistelmänä. 
 
Erikoistumisalue on erikoistumiselta vaadittava asiantuntemusalue.  
 
Erikoistumiskoulutus tarkoittaa tutkinnon jälkeistä koulutusta, joka tukee erikoistumisalu-
een asiantuntemuksen ja siten erikoistumisen muodostumista.  

 
Kehitystoiminnalle on tunnusomaista käsitteistön muotoutuminen ja vakiintuminen vähitel-
len. Hankkeen alkaessa käytettiin käsitettä ”erityispätevyys”, jota seurasi ”laaja osaamisko-
konaisuus”. Loppuvaiheessa alettiin puhua erikoistumisesta ja erikoistumisopinnoista. Rin-
nalla on käytetty myös käsitteitä ”tutkintoa täydentävä koulutus” ja ”ammatillinen lisensi-
aattitutkinto”. Tämä monimuotoisuus kuvastaa hyvin nykytilannetta: kehitteillä olevaa kou-
lutusmuotoa ei lainsäädännön näkökulmasta vielä virallisesti ole olemassa ja käsitteistö on 
edelleen vakiintumatonta. Erikoistumiskoulutuksiin liittyvät käsitteet tulevat varmasti vielä 
muuttumaan ja tarkentumaan lainsäädännön tai koulutusjärjestäjien välisten sopimusten 
mukaisesti. 

  

                                                           

5 Virallisesti erikoistumiskoulutus viittaa tällä hetkellä niihin yliopistoissa tarjottaviin koulutuksiin (erikoissosiaali-
työntekijä, erikoispsykologi jne.), joiden järjestämisestä on säädetty erikseen laissa 
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2 Taiteen muuttuva kenttä  
1990-luvun alkupuolella alkoi suomalaisen teatterikeskusteluun ilmaantua käsitteitä kuten 
applied theatre/drama, devising, community theatre, participatory theatre, social theatre, 
theatre in prison, museum theatre, theatre for development, interventionist theatre, thea-
tre of oppressed, forum-theatre, playback theatre, theatre/drama in education (TIE/DIE), 
educational theatre/drama, theatre in health education ja pre-text based process drama. 

Käsitteitä yritettiin vimmatusti ymmärtää, löytää niille suomenkielinen vastine ja olla toteu-
tuksissa ehdottoman puhdasoppisia. Myös muiden taidelajien piirissä alkoi samoihin aikoihin 
ilmaantua käsitteitä kuten yhteisötanssi, sosiaalinen koreografia, terapeuttinen tanssi, yhtei-
sötaide, sosiaalinen taide, voimauttava valokuva, osallistava suunnittelu, käyttäjäkeskeinen 
muotoilu, omakuvalliset menetelmät, voimauttava sarjakuva, yhteisömusiikki, hoivalaulu, 
luova kirjoittaminen, terapeuttinen kirjoittaminen, ja yhtenä viimeisimpänä sosiaalinen ja 
soveltava sirkus.  

Käsitteet ovat alkaneet vakiintua käytössä toiminnan yhteydessä. Yleisnimikkeeksi on haettu 
käsitteitä kuten yhteisötaide, jota käytetään kuvataiteessa ja taide-/ kulttuurilähtöinen toi-
minta. Nyt vaikuttaa siltä, että sateenvarjokäsitteeksi kuvaamaan koko tätä monimuotoista 
kenttää on Suomessa vakiintumassa käsite soveltava taide6, vaikka tällä kentällä työskente-
levät taiteilijat kieltävät jyrkästi soveltavansa omaa taidettaan. Käsitteestä käydään edelleen 
kamppailua ja läheisiä käsitteitä sille ovat mm. osallistava taide sekä taiteelliset aloitteet ja 
taiteelliset interventiot.  

2.1 Taiteen diskurssin muutos 

Taiteen kenttä ja sen ympärille rakentunut kulttuurituotanto ovat muutoksessa: taidealoille 
syntyy uusia ammatteja, vakiintuneiden taidelaitosten julkinen rahoitus niukkenee eikä tai-
teilijoita juurikaan palkata enää vakituisiin työsuhteisiin. Toisilla taidealoilla freelancerius ja 
projektimainen työtapa on ollut aina läsnä, mutta nykyisin siitä on tullut vallitseva työmuoto 
lähes kaikilla taidealoilla. 

Ajatuksella taiteen autonomiasta, itseisarvosta ja omalakisuudesta on edelleen vankka kan-
nattajajoukko ja se korostuu erityisesti taiteilijoiden omassa puheessa. 

”Taidetta ei tule arvioida hinnan tai sen mukaan, kuinka monta ihmistä sen kokee. Sitä tulee 
arvioida taiteen tekemisenä. Taiteilijan haasteena on tehdä koko ajan parempaa taidetta. 
Taiteilija itse on usein oman tuotantonsa tärkein kuluttaja, se jonka kanssa kilvoitellaan, kun 
pyritään löytämään aina uusia polkuja ja parempia ratkaisuja. Luovuutta ei saa kahlita, se 
tarvitsee vapautta ja vapaata tilaa.” (Cronberg 2010, s. 10). 

Itseisarvoisena ja autonomisena taiteeseen sisältyy ajatus, että teoksensa kautta taiteilija 
ilmaisee ja antaa muodon jollekin ilmiölle todellisuudessamme. Taiteilija tuo ilmiön näkyväk-
si, tarjoaa siihen näkökulmia ja katsojat/kuulijat tulkitsevat kokemansa oman ymmärryksen-
sä pohjalta. Tässä perinteisessä muodossa lähtökohtana on teos: taiteilijan näkemys, joka 
välitetään vastaanottajille. Aina joskus taiteilijan avaama maailma on niin moninainen ja 
tarkkanäköinen, että se koskettaa sukupolvia yli vuosisatojen.  

                                                           

6 Hakusanoilla applied art(s) tulokset ohjaavat pääosin taideteollisuuteen: designiin ja taidekäsityöhön. Teatteria 
lukuun ottamatta muiden taidemuotojen yhteydessä ei Englannin kielessä juurikaan käytetä käsitettä applied. 
Samoin ruotsiksi ja saksaksi hakusanoilla tillämpad konst ja angewandte kunst linkit ohjaavat designiin ja taidekä-
sityöhön. Saksassa soveltava taide liitetään pädagogik käsitteen yhteyteen; theater pädagogik, sozial pädagogik, 
freizeit pädagogik jne. 
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Taidetarjonta joutuu kuitenkin kilpailemaan entistä enemmän ihmisten ajasta muun vapaa-
ajan ja viihteen tarjonnan kanssa. Taiteella ei ole enää samanlaista merkitystä kansakunnan 
yhteisten tuntojen tulkkina kuin aikaisemmin ja siitä on tullut monelle yksi vapaa-ajan kulu-
tuksen muoto muiden joukossa. Samalla siihen kohdistuu yhä enemmän kaupallisia odotuk-
sia ja taloudellisia paineita sekä odotuksia taiteen yhteiskunnallisista vaikutuksista. 

Taiteen riippumattomuuden ja autonomisuuden ideaalin rinnalla on koko ajan elänyt myös 
käsitys taiteen kietoutumisesta yhteiskunnallisiin ja taloudellisiin rakenteisiin sekä taiteen ja 
taidelähtöisen työskentelyn mahdollisuuksista vaikuttaa ihmisten elämään myös taidekon-
tekstin ulkopuolella. Taidetta on käytetty aina myös muuten kuin ”an sich”. Sitä on hyödyn-
netty politiikassa, uskonnossa, terveysvalistuksessa ja kasvatuksessa vauvamusiikista hiilija-
lanjäljettömään teatteriin, aids-ongelman käsittelystä kansallisen identiteetin rakentami-
seen. Näyttäisi, että nyt eletään vaihetta, jossa taiteen välineellinen arvo korostuu yhteis-
kunnassa. 

Myös taidemaailman sisällä on havaittavissa samankaltainen muutos ja taiteen autonomiaa 
korostavan taidekäsityksen rinnalle amerikkalainen taiteen tutkija Grant Kestner (2004, 
2007) on tuonut käsitteen dialoginen estetiikka, joka kiinnittää huomion valmiin taideteok-
sen sijasta työskentelyn aikana ja sen jälkeen tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Taiteilija ra-
kentaa teoksen merkityksen yhdessä osallistujien kanssa. Painopiste on tavoitteellisessa 
keskustelussa ja yhteisen aiheen käsittelyssä. Keskustelu syntyy yhdessä tekemisestä (Kan-
tonen: 2005, 2007). 

Marjatta Bardy paikantaa yhteisöllisen taidetoiminnan erääksi muodoksi taiteen etnografista 
käännettä, jossa on kyse siitä, miten nykytaide kykenee olemaan läsnä ja tekemään näkyviksi 
meitä kaikkia ympäröivät ja meihin vaikuttavat teemat.  

”Taiteen kenttä etsii suhdettaan niin taiteeseen kuin yhteiskuntaan; osa nykytaiteesta tulee 
keskelle aikaansa, kommentoi, tulkitsee ilmiöitä, toisin sanoen se tekee aikalaisanalyysiä tai-
teen eri lajeissa koetelluin välinein.” Bardy (2007 s. 25). 

2.2 Yhteiskunnallinen muutos 

Taiteen diskurssissa tapahtuvan muutoksen rinnalla samaan aikaan vaatimukset tulokselli-
suudesta ja tuottavuudesta nousevat kaikilla yhteiskunnan alueilla: hätäkeskusten tulokselli-
suutta mitataan puhelujen lyhyydellä ja vanhusten hoidossa kotikäyntien aikarajat on puris-
tettu minimiin. Myös kulttuurisektorille on alettu esittää kysymyksiä sen yhteiskunnallisesta 
vaikuttavuudesta hyvinvoinnin edistäjänä. Samaan aikaan taiteilijoiden koulutusmäärät ovat 
lisääntyneet ja taidealoille valmistuvien määrä ylittää kysynnän. Vain 37 % kaikkien alojen 
taiteilijoista ansaitsee elantonsa päätoimisesti taidetta tekemällä ja tässä ovat mukana myös 
apurahoilla työskentelevät (Cronberg, 2010).  

Silti kulttuuri ja luovat alat on nähty merkittävinä mahdollisuuksina kestävän kehityksen ja 
työllisyyden kannalta sekä kansallisella että koko EU:n tasolla. Näillä aloilla työllisyys on ollut 
melko vakaata huolimatta talouden taantumasta viime vuosina. Myös nuorten työllisyys on 
ollut parempaa suhteessa muihin teollisuusaloihin.7 EU:ssa määriteltiinkin 1990-luvulla kult-
tuurisektoria uudelleen ja perinteisten taiteiden rinnalle nostettiin kulttuuriteollisuus ja luo-
vat alat.  

                                                           

7 Kaunisharju & Niemi. Esipuhe kirjassa Training Artists for Innovation. Competencies for new Contexts 
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On ennakoitu, että vuonna 2015 taiteen tuottaminen on mahdotonta ellei siihen liity taiteen 
ulkopuolisia tavoitteita kuten terveyden edistämistä, sosiaalisen koheesion vahvistamista, 
tuottoa viennistä tai matkailutulojen ja työllisyyden edistämistä: 

“Art is almost completely instrumentalised – regardless of whether its financing is private or 
public. Art services are either national or European interests, where it is especially useful in 
the construction or reinforcement of specific identities. At the same time, art is a desirable 
commercial product. It is ideal for collecting and it contributes to regional development 
whilst providing society with new creative employment opportunities.”8  

Suomessa hallituksen strategia-asiakirjan yhteydessä hyväksyttiin 2007 Terveyden edistämi-
sen politiikkaohjelma, jonka osana käynnistettiin Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -
toimintaohjelma 2010–2014. Yhtenä sen toimenpiteenä ehdotetaan:  

”Taide- ja kulttuurilaitoksia sekä muita kulttuurialan toimijoita kannustetaan pitkäjänteiseen 
ja järjestelmälliseen yleisöyhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluyksiköi-
den, muiden laitosten, koulujen ja työpaikkojen kanssa.” 

Sosiaali- ja terveyspolitiikan strategia Sosiaalisesti kestävä Suomi 2020 ja työ- ja elinkeinomi-
nisteriön strategia Euroopan paras työelämä 2020 taustoittavat tällä hetkellä taiteen sovel-
tamisen ja taidelähtöisen työskentelyn kahta kehityssuuntaa: terveyden ja hyvinvoinnin edis-
tämistä sekä työelämän innovaatioita ja osaamisen vahvistamista. Nämä EU:n ja Suomen 
hallituksen strategiset linjaukset kehystävät samoihin aikoihin ajoittuvaa taiteen diskurssissa 
tapahtuvaa muutosta. 

2.3 Taiteilijan laajeneva työnkuva 

Tässä tarkastelussa taidekasvatus ja taideterapiat on jätetty tietoisesti sivuun, vaikka taiteen 
soveltaminen ja taidelähtöinen työskentely sisältävät piirteitä kummastakin. Taiteen sovel-
tamisessa ja taidelähtöisessä työskentelyssä on aina kysymys oppimisesta, laajasti ymmär-
rettyä ja sillä on usein myös terapeuttisia ja voimaannuttavia vaikutuksia. 

Taiteen diskurssin muutosta tarkastellaan seuraavassa tekijän tai omistajuuden näkökulmas-
ta: Mikä on tekemisen lähtökohta? (Kuva 1) 

Kuvassa 1 vasemmalla taidetta, sellaisena kuin se yleisessä kielenkäytössä ymmärretään, 
luonnehtii teos- ja taiteilijakeskeisyys, taiteilijalta yleisölle yksisuuntaisuus. Esitys/taideteos 
ja yleisö/käyttäjä ovat erillään. Tekijä/esittäjä on teoksen luoja tai tulkitsija ja sen omistaja. 
Yleisö/käyttäjä on vastaanottaja, vaikka eri taidemuodot tutkivatkin omilla tavoillaan teok-
sen ja yleisön suhdetta ja yleisöä houkutellaan älyllisesti mukaan taiteilijan työprosessiin.   

Taiteella harrastuksena; kuorolaululla, harrastajateatterilla, harrastuksena maalaamisella tai 
kirjoittamisella, on hyvin samantapaiset lähtökohdat kuin taiteella ammattimaisesti toteu-
tettuna. Se tuottaa tekijälleen tyydytystä ja mielihyvää, monesti myös ahdistusta ja tuskaa, 
mutta samalla se kiinnittää ihmisen lujasti elämään. Taiteessa äly ja tunteet, tiedot ja taidot 
sekä havainnot ja kokemukset elämästä limittyvät toisiinsa. 

Ammattilaisten ja harrastajien tekemän taiteen rajat ovat osittain liuenneet. He tekevät esi-
tyksiä yhdessä.  ITE –taide on jo kelpuutettu kuvataiteessa taideinstituutin sisään, nuorten 
esittäjien musiikkinäytelmiä esitetään laitosteatterissa ja muotoilun piirissä puhutaan muo-
toilun demokratisoitumisesta ja siitä, miten ”jokainen” voi olla muotoilija.  

                                                           

8 European Cultural Policies 2015: A Report with Scenarios on the Future of Public Funding for Contemporary Art 
in Europe. http://www.ifacca.org/publications/2005/10/01/european-cultural-policies-2015/   
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Kuva 1: Taiteen laajeneminen taiteelle ei-tyypilliseen ympäristöön 

Todellisuudessa rajat kuvan kolmen osan välillä eivät ole yhtä selkeät kuin kuvassa nyt näkyy, 
sillä rajanveto taiteen esittämisen ja esille panon taiteelle ei-tyypillisessä ympäristössä ja 
taiteen soveltamisen välillä on lähinnä käsitteellinen ”makuasia”. 

Kuvassa 1 keskellä soveltava taiteen käsitteen alla taideteoksen omistajuus rakentuu yhdes-
sä ja se painottuu tapauskohtaisesti hieman eri tavoin teoksesta/esityksestä riippuen. Sovel-
tava taide on sateenvarjokäsite, jonka alle mahtuu erilaisia toimintatapoja. 

Ensimmäisessä toimintamallissa taiteilijat vievät valmiin esityksen tai teoksen toiseen tilaan, 
esimerkiksi johonkin laitokseen, työpaikalle tai seminaariin. Periaatteessa tämä toiminta ei 
eroa siitä, mitä tehdään taidetta varten pystytetyissä rakennuksissa. Yleisö on edelleen vas-
taanottaja, vaikkakin jonkin heille ehkä uuden ja oudon. Laitosympäristössä toimivan taiteili-
jan kannalta ero on siinä, että yleisö ei pääse tai ei ole tottunut käymään taidelaitoksissa. 
Yleisö reagoi spontaanisti ja yllättäen, koska he eivät ole tottuneet käytöskoodiin ja se aset-
taa esiintyjille erilaisia haasteita. Vastaavasti työpaikalle tai seminaariin vietynä esitystä käy-
tetään reflektiopintana muutosta edistävässä interventiossa. 

Toisessa mallissa esitysten valmistamisessa tehdään yhteistyötä ja ”kenttätutkimusta” esi-
merkiksi pakolaiskeskuksessa tai jossakin yrityksessä. Taiteilija pyrkii ymmärtämään yhteisön 
arkea ja siinä esiintyviä ilmiöitä tai yrityksen eri osastojen välisiä hankauskohtia.  Näin kerä-
tään materiaalia ja tietoja käsiteltävistä aiheista ja yhteisöstä.  

Tämän ymmärryksensä taiteilija tarjoaa sitten peilinä, omana tulkintanaan, takaisin yhteisöl-
le. Myös yhteisön jäsenet osallistuvat usein eri tavoin esitykseen ja/tai sen valmistamiseen. 
Tätä toimintatapaa on käytetty myös aineistonkeruun menetelmänä ja materiaalia on käy-
tetty tulkinnan lähtökohtana tieteellisissä tutkimuksissa.9 Vaihtoehtoisesti aihe voidaan 

                                                           

9 esimerkiksi Pässilä, A. (2012) A reflektive model or research-based theatre. Processing innovation at the cross-
roads of theatre, reflection and practice-based innovation. Acta Universitasis Lappeenrantaensis 492. Lappeen-
rannan teknillinen yliopisto. Yliopistopaino 

Taide Soveltava taide Taidelähtöinen 
työskentely 



Taidealojen erityispätevyyspaletti  11 4/29/2013 
 

poimia myös kaupunginvaltuuston kokouspöytäkirjasta tai poliisi-/tutkimusraportista, tosi-
tapahtumasta, joka toistetaan sanatarkasti. 

Kolmannessa toimintatavassa taiteilija tekee näyttelyn tai esityksen yhdessä vaikka jonkin 
kaupunginosan asukkaiden tai vankien kanssa usein heidän omien tarinoidensa pohjalta tai 
räppää yhdessä lastenkotilasten kanssa heidän omilla sanoituksillaan. Siinä osallistujat jou-
tuvat kokemaan kaikki taiteen tekemiseen liittyvät tuskat ja riemut. Tekemisen prosessi on 
voimauttava ja julkinen esiintyminen tai esillä olo on monella tavoin palkitsevaa.  

Kuvan 1 oikeassa laidassa taidelähtöisellä työskentelyllä tarkoitetaan yleensä työpajamuo-
toista toimintaa, jossa työskentelyn tarkoitus on usein tutkia jotain määrättyä elämän ilmiö-
tä tai osallistujien omaa elämäntilannetta. Taidelähtöisessä työskentelyssä omistajuus on 
selkeästi toimintaan osallistuvilla ja taiteilijan tehtävänä on oman ammattitaitonsa puitteissa 
tarjota osaamistaan toiminnan käynnistäjänä ja kehittäjänä, mutta luomisprosessista, ajatte-
lusta, vastaavat osallistujat. Keskeistä tässä työskentelytavassa on yhteinen neuvottelu mer-
kityksistä. Sen erityisenä vahvuutena on synnyttää ristiriitaisuuksia ja jännitteitä sekä saada 
osallistujat työskentelemään moniselitteisten asioiden parissa kollektiivisesti. Yhteisessä 
työskentelyprosessissa ei kuitenkaan pyritä konsensukseen tai yhteen oikeaan totuuteen, 
vaan työskentelyn aikana käsiteltävät asiat näyttäytyvät erilaisina, kun tarkastelukulmaa 
muutetaan. Ilmiön moniulotteisuus tulee näkyväksi. Samalla osallistujat huomaavat konk-
reettisesti, että ihmiset ajattelevat samoista asioista eri tavoin. Havainto, että voi olla eri 
mieltä kuin toiset, eikä kukaan ole silti väärässä, voi olla kokemuksena vapauttava.   

”Antautuessaan tilanteeseen vailla taka-ajatuksia ja tavoitteiden taakkaa ihminen näyttää 
saavan työpajoista juuri sitä, mitä tarvitsee. … Taide tarvitsee tilaa ympäröidä ja herätellä 
ihmiset. Taidelähtöiset menetelmät tuovat taiteen ihmisen arkeen, … tapahtuu tietyssä ajas-
sa ja paikassa, tapahtuma on aina erityinen. Jokainen osallistuja voi kokemansa jälkeen toi-
mia, miten haluaa: välineellistää, soveltaa, muistaen unohtaa.” (Heimonen 2011 s. 43–44)  

Taidelähtöisessä työskentelyssä toiminta on vahvasti tilannesidonnaista ja osallistujat luovat 
sen mitä tavoitellaan. Olennaista on yhteinen tekeminen. Työskentely on tavallaan ”tekosyy” 
päästä keskustelemaan yhdessä. Kun totutuista poikkeavilla tavoilla päästään tekemään 
havaintoja, voidaan pysähtyä siihen mitä meille ja meissä tapahtuu. Parhaimmillaan taide-
lähtöinen työskentely tavoittaa leikin keveyden ja silloin leikki vie, ei leikkiminen. Jokainen 
tietää, että lasta ei voi käskeä leikkimään, mutta kun leikki käynnistyy ja sille antautuu, se 
tempaa mukaansa.  

”Toiminta avaa tilan sille, mikä yhteisön jäsenille on merkityksellistä. Siinä paneudutaan ko-
ettuihin todellisuuksiin luovin tavoin ja arki avautuu lähes väistämättä moniulotteisesti ja se 
on paljosta tulvillaan. Prosessin voima on kaaoksen ja järjestyksen välisessä tasapainottelus-
sa. Faktan ja fiktion sekoitus vapauttaa kokemuksen ja tunteiden tulkitsemiseen. Leikkisyys 
hälventää pelkoa, ja pelon voittaminen tuottaa iloa, joka puolestaan kasvattaa rohkeutta ja 
kriittisyyttä.” (Bardy. 2007 s. 25-26)  

Taiteellisella toiminnalla taidekontekstin ulkopuolella pyritään yleensä vaikuttamaan muu-
tokseen ajattelun, asenteiden ja toiminnan tasolla. Mahdollinen muutos tapahtuu luonnolli-
sesti yksilötasolla, mutta toiminnan fokuksessa voi olla myös pyrkimys muutokseen yhteisön 
tai tiimin toiminnan tai koko organisaation toiminnan tasolla. Kuvio 2 seuraavalla sivulla. 
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Kuva 2: Taiteellisen työskentelyn vaikutusten kohdistuminen eri tasoille (Schiuma 2012). 

Sen lisäksi, että taiteen kenttä on laajentunut perinteisen taidekontekstin ja taideopetuksen 
ulkopuolelle, myös sen sisällä on kasvanut uusia tekemisen muotoja kuten erilaiset festivaa-
lit, klubit ja erilaiset live-esitykset ja monenlaiset pientuotannot. Lisääntynyt kansainvälinen 
yhteistyö, media, peliteollisuus ja koko digitaalinen maailma edellyttävät taiteellisen osaami-
sen soveltamista uusissa toimintaympäristöissä.  
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3 Taidealojen osaamistarpeiden kartoitus 
Taiteilija on aina oman taidealansa asiantuntija ja itsensä jatkuva kehittäminen on taideam-
mateissa tyypillistä. Korkeakoulutettujen jatkokoulutuksen haasteita kartoittaneen KYTKÖS-
hankkeen loppuraportti (2012) toteaa:  

”Asiantuntijauralle … on tyypillistä… yhä haasteellisempiin tehtäviin ja ongelma-alueisiin tart-
tuminen, osaamisensa ylärajoilla toimiminen, jatkuva osaamisen kehittäminen, uuden oppi-
minen ja entisen osaamisen rajan ylittäminen” (s. 10).  

Hankkeen alussa muodostimmekin käsitystä erikoistumisopinnoista, asiantuntijuudesta ja 
sen kehittymisestä sekä taidealojen tutkinnon jälkeisistä osaamistarpeista perehtymällä kir-
jallisuuteen ja tutkimukseen sekä hyödyntämällä kehittäjäverkoston asiantuntemusta tai-
dealojen täydennyskoulutuksessa.  

Kuva 3. Taidealojen yhteisten erikoistumisalueiden tunnistaminen ja tarkentaminen 

Tunnistimme mukana olleiden koulutusalojen yhteisiä osaamisalueita ja järjestimme niihin 
liittyen kuusi vuorovaikutteista aamiaistilaisuutta taidealojen tulevaisuuden osaamistarpeis-
ta. Tilaisuuksiin kutsuttiin alustajiksi alueen asiantuntijoita ja vieraiksi asiasta keskustele-
maan taiteilijoita ja taidealojen muita toimijoita. Tilaisuudet teemoja olivat käyttäjälähtöi-
syys, yleisötyö, taiteen soveltaminen, johtajuus, verkostot ja kansainvälisyys sekä tuottajuus. 
Yksi tilaisuuksista pidettiin Rovaniemellä. Prosessin dokumentaatio löytyy raportin Aineisto-
liitteestä. 

Taiteilijajärjestöjen ja –liittojen kautta lähetettyyn verkkokyselyyn tuli 656 vastausta. Vasta-
uksissa painottuivat henkilökohtaiset osaamis- ja koulutustarpeet (Taulukko 1), joita arvioi-
tiin skaalalla yhdestä (1 = ei lainkaan tärkeä) viiteen (5 = erittäin tärkeä). Verkkokyselyn tu-
lokset on tarkemmin eriteltynä raportin aineistoliitteessä. 

Vastaukset kertovat henkilökohtaisesta tarpeesta kehittää omaa, yksilöllistä osaamistaan. 
Tässä suhteessa kyselyn vastausaineisto ja taiteilijoiden ilmaisema koulutustarve vastasi 
paljolti Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen vuosina 2003 – 2005 to-
teuttamaa KLEROT-ennakointihanketta, jossa eriteltiin kulttuurin ja liikunnan elinkeinora-
kenteen muutoksia ja paikannettiin niistä johtuvia ammattiryhmien osaamistarpeita10. 
Hankkeen tuottama jäsennys taidealojen muutoksesta on toiminut taidealojen erikoistu-
misopintojen päätelmiä ohjaavana kehyksenä.  

  

                                                           

10 Klerot I tutkimus (2005) Taide- ja kulttuurialojen elinkeinorakenteen muutos ja lähitulevaisuuden osaamistar-
peet (Cuporen julkaisuja 9) keskittyi kulttuurin eri osa-alueiden muutosanalyyseihin ja uusien osaamistarpeiden 
ennakointiin. 
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Vuorovaikutustaidot  4,6 

Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot  4,5 

Tiimien ja ryhmien johtaminen  4,4 

Neuvottelutaidot  4,4 

Oman osaamisen markkinointi  4,3 

Moniammatillinen yhteistyö  4,3 

Yhteistyö oman taidealan toimijoiden kanssa 4,3 

Sopimusasiat  4,3 

Rahoitusasiat  4,3 

Yhteistyö välittäjäportaan kanssa (esim. galleristit, tuot-
tajat, agentit, managerit)  

4,2 

Omista töistä puhuminen ja/tai kirjoittaminen  4,2 

Yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten tunnistaminen  4,2 

Uusien kohderyhmien löytäminen ja tavoittaminen  4,2 

Kestävä kehitys 4,2 

Kansainvälinen verkostoituminen ja yhteistyö  4,1 

Esiintymistaidot  4,1 

Hinnoittelu 4,1 

Tekijänoikeusasiat  4,1 

Yhteistyö muiden taidealojen toimijoiden kanssa  4 

 
Taulukko 1: Verkkokyselyyn vastanneiden mielestä tärkeimmät taidealojen osaamistarpeet. 

 
 

KLEROT 1 -raportissa taide- ja kulttuurialojen osaamistarpeet jakaantuivat kolmeen aluee-
seen: 

1. luovan työn tekijän omaa yksilöllistä taiteellista luovuutta edistävä osaaminen  
2. koko oman alan ammattikunnan asemaa ja näkyvyyttä edistävä osaaminen  
3. osaaminen, joka nivoo taiteen ja kulttuurin ammattilaiset tiukemmin teollisen tuo-

tannon ja palvelujen osa-alueisiin ja tätä kautta edistämään yleistä taloudellista kas-
vua ja hyvinvointia (KLEROT 1 s.199). 

Tutkimuksessa asiantuntijainformantit katsoivat, että uusia taitoja tarvitaan esim. liike- ja 
yritystalouden toiminnan ja tuotantoprosessien tuntemuksessa, mainonnassa ja markki-
noinnissa, tekijänoikeus- ja sopimusoikeudessa sekä -käytännöissä, uusmedia-alan ja IT-
teknologian uusien sovellutusten tuntemuksessa ja käyttötaidoissa, yleisöanalyyseissa, vuo-
rovaikutustaidoissa ja verkottumisessa sekä kansainvälistymistaidoissa. Uudet osaamistar-
peet vaihtelivat kuitenkin suuresti eri taide-alueita koskevissa arvioissa ja myös niiden sisällä:  

”Eri alojen asiantuntijoiden vastausten hajonnat uusia osaamistarpeita koskeviin kysymyksiin 
osoittivat, että on vaikeaa esittää yhtenäisiä ”uuden osaamisen” kehittämisreseptejä koko 
alueelle – siis edes taiteen ja kulttuurin yhdeksälle ydinalueelle.” (KLEROT 1 s. 55)  

Taidealat ja niissä vallitsevat käytännöt, työn tekemiseen tavat, vaihtelevat suuresti. Pelkäs-
tään hankkeessa mukana olleessa (Kuvataideakatemia, Sibelius Akatemia ja Teatterikorkea-
koulu) nykyisessä Taideyliopistossa, Aalto yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulus-
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sa sekä Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnassa on lähes 50 eri koulutusohjelmaa. Taidealan 
ammattilaisten kirjo ja heidän omien alojensa täydennyskoulutustarpeet ovat hyvin moni-
naiset eikä niistä voi johtaa koko alaa koskevia, taiteen ydintoimintaan kohdistuvia erikois-
tumisalueita. 

Yhteistä taidealoilla on kuitenkin se, että taiteilijan työnkuva on usein enemmän itsenäistä 
ammatin harjoittamista, keikkatyötä ja yrittämistä kuin palkkatyönä tapahtuvaa toimintaa.  

”Tyypillinen työsuhde on vakituinen ja kokopäiväinen ja työtä tehdään yhdelle työnantajalle 
yleensä työpaikalla. Mikään näistä ei ole tyypillistä taiteilijoille. … Oman ammatin harjoitta-
minen lasketaan yrittäjyydeksi, mutta vain pieni osa taiteilijoista on aktiivisia yrittäjiä. … Ly-
hyet ja satunnaiset työsuhteet, vaihtelevat tulot, sivutoimet sekä työsuhteiden päällekkäi-
syydet ovat ominaisia taiteilijan työlle” (Cronberg 2010 s. 15) 

Nykypäivän taiteilija työllistää itse itsensä: hän luo projekteja ja hankkeita. Tärkeää on kyky 
hahmottaa ja hyödyntää oman ammattitaidon ja asiantuntijuuden eri muotoja sekä löytää 
asiakkaita ja yhteistyötahoja.  

”Mä luon erilaisia projekteja. Jos mulle tulee idea, mä alan kasaamaan siitä projektia. Yhtäk-
kiä myös tämän perusmuusikkouden kautta sä joudut ikään kuin tuottajan pallille. Sä alat ka-
saamaan sitä projektia, hankkimaan niitä ihmisiä ympärille, joskus jopa rahoitusta. Sillä taval-
la siihen liittyy osittain tällaista tuotannollista työtä, osittain ideointityötä..”  
Lähde: haastatteluaineisto 

KLEROTin johtopäätöksissä ja taide- ja kulttuurialojen tulevaisuuden ennakoinnissa päädyt-
tiin siihen, että kulttuurisektorin tuleva kehitys ja kasvu tulevat riippumaan toisaalta luovien 
ydinalueiden ammattitoiminnan luovuuden ja innovatiivisuuden lisäämisestä ja toisaalta 
koulutusjärjestelmien kyvystä tuottaa työelämän edellyttämiä uusia osaamistarpeita (KLE-
ROT 1 s. 9).  

Taidealojen erityispätevyyspaletti –hankkeessa on kartoitettu juuri näitä uusia ja taidealoille 
yhteisiä osaamistarpeita. Toteuttamissamme haastatteluissa uusista osaamistarpeista nousi 
keskeisimmäksi KLEROTissa mainittu taiteen ja kulttuurin muihin yhteiskunnan toimialoihin 
nivova osaaminen: taiteelliseen työskentelyyn sisältyvän luovan potentiaalin siirtäminen 
ja välittäminen muille toimialoille niitä uudistavana voimavarana.  
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4 Taidealojen yhteiset erikoistumisalueet 
Hankkeen aikana on vahvistunut käsitys taiteen diskurssin muutoksesta sekä taiteilijan työn-
kuvan laajenemisesta perinteisen taidekontekstin ulkopuolelle, taiteelle ei-tyypillisiin ympä-
ristöihin niihin kytkeytyen ja sulautuen. Taidealoille yhteisesti soveltuvat erikoistumiskoulu-
tukset näyttäisivät liittyvän elimellisesti tähän taidealojen laajentumiseen sekä niiden elin-
keinorakenteen kehittymiseen ja monimuotoistumiseen.  

Taidelähtöistä työskentelyä, taiteen soveltamista käytetään enenevässä määrin lisäämään 
hyvinvointia sosiaali- ja terveysaloille sekä työhön, innovaatioihin ja osaamiseen liittyvässä 
kehitystoiminnassa yrityksissä ja organisaatioissa. Muotoilun ja visuaalisen viestinnän suun-
nittelun sovellusalueita ja –kohteita on toimenpiteiden ja politiikan kautta tavoitteellisesti 
laajennettu eri toimialoille11. Nyt myös muut taidemuodot ovat osoittaneet taipuisuutensa 
ja käyttökelpoisuutensa siirtää niihin sisältyvää oppimispotentiaaliaan yhteiskunnan muille 
toimialoille.  

Toinen taidealojen erikoistumisalue on taiteen välittäjäportaaseen liittyvä toiminta. Taiteen 
välittäjä on perinteisesti toiminut esimerkiksi tuottajana, agenttina tai managerina kulttuuri-
tuotannon kentällä ja saattanut taiteilijan idean yleisön saataville sekä toiminut taidealoilla 
liiketoiminnan kehittäjänä ja työtilaisuuksien tarjoajana erilaisissa tuotannoissa, näyttelyissä 
ja projekteissa. Välittäjäportaan uudenlainen toiminta liittyy juuri taiteen soveltamiseen ja 
taiteilijan työskentelyyn taiteelle ei tyypillisissä ympäristöissä.  

Kolmas erikoistumisalue on taidelaitoksen, taideorganisaation tai taiteellisen proses-
sin/tapahtuman johtaminen. Perinteisesti taidelaitoksen johtoon on noussut taiteilija-
ammatissa aikaisemmin kokemusta hankkinut taiteilija tai yksi taiteilijaryhmän jäsen on ot-
tanut vastattavakseen koko prosessin tai tapahtuman etenemisen. Yhteiskunnan muuttues-
sa myös taiteen tekemisen toimintaympäristö muuttuu. Nykyiset ja tulevat taiteilijasukupol-
vet ovat korkeasti koulutettuja ja tottuneita työskentelemään erityyppisissä projekteissa ja 
työympäristöissä. He vaativat työnsä järjestelyltä paljon siinä missä muidenkin alojen korke-
asti koulutetut asiantuntijat. Suomalaisen taiteen toimintaedellytysten – ja taiteen kilpailu-
kyvyn varmistaminen globaalissa toimintaympäristössä - kannalta on ensiarvoisen tärkeää, 
että taiteilijoiden toimintamahdollisuuksia ja työympäristöä johdetaan ammattimaisesti. 
Taiteellisen johtajan rooli tulee ymmärtää ensisijaisesti luovien ihmisten ja sen kautta heidän 
kokonaistuotoksensa johtamisena. 

Erikoistumisopintoja selvittävien hankkeiden kanssa toteutettiin eri toimialoilla samanaikai-
sesti OKM:n rahoittamia pilottiprojekteja korkeakoulujen aikuiskoulutuksen korkea-asteen 
oppisopimustyyppisistä koulutusohjelmista. Yleisötyön johtamisen – erikoistumisohjelma oli 
taidealan pilotti, joka toteutettiin vuoden 2012 aikana. Ohjelmasta vastasi Taideyliopiston 
Sibelius-Akatemian täydennyskoulutus. 

Jokaisen erikoistumisalueen lopussa on lueteltu sen keskeiset osaamisalueet/kompetenssit. 

4.1 Taiteen soveltamisen erikoistumisalue 

Erityispätevyyspaletti -hankkeessa korostuu vahvasti taiteen soveltavat käytännöt. Se miten 
taiteelliseen työskentelyyn sisältyvä luova potentiaali siirretään muille toimialoille niitä uu-
distavana voimavarana. Tämä taiteen soveltava käyttö mainitaan KLEROT 1 -raportissa aino-
astaan sivulauseen omaisesti. 
                                                           

11 Kts. esim. Muotoilu 2005! Valtioneuvoston periaatepäätös muotoilupolitiikasta (15.6.2000) ja Muotoile Suomi 
– kansallinen muotoiluohjelma – Ehdotukset ohjelman strategiaksi ja toimenpiteiksi (2013). 
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”Toisaalta muotoilualalle uskotaan syntyvän uusia tehtävänimikkeitä seuraavan viiden vuo-
den aikana näiden alojen ja työtehtävien lisäksi mm. matkailun ja hyvinvointipalvelujen alu-
eelle sekä kuntien ja yritystenerilaisiin uusiin konsultointitehtäviin” (KLEROT 1 s.128) 

”Toisaalta kuitenkin nähtiin mahdollisuuksia laajentaa tanssin ”toimialaa” useisiin eri suun-
tiin: lastentanssiin, luovan ilmaisun yleiseen koulutukseen ja terveydenhoidon alueelle, eli 
”tekeville riittää töitä.” (KLEROT 1 s.163-164) 

KLEROT 1:n valmistumisen (2005) jälkeen taiteen soveltaminen eri yhteiskunnan toimialoilla 
on lisääntynyt huomattavasti. Tätä kehitystä ovat vauhdittaneet mm. OKM:n Taiteesta ja 
kulttuurista hyvinvointia toimenpideohjelma 2010 – 2014 ja Arvokas työelämä-prosessi sekä 
lukuisat EU- ja ESR-rahoitteiset projektit ohjelmakaudella 2007 – 2013 sekä niiden taustalla 
kulttuurisektorin uudelleen määrittely EU:ssa 1990-luvulla ja ensimmäiset politiikkaohjelmat 
luovan talouden edistämiseksi. 

Taiteilijakoulutus on perinteisesti keskittynyt taidemuodon traditioon, sen kehittämiseen ja 
uudistamiseen sekä oman taiteellisen näkemyksen löytämiseen, itsenäiseen taiteelliseen ja 
ammatilliseen työskentelyyn. Tutkintokoulutus valmentaa taideopiskelijaa kohtaamaan työ-
elämän taidemaailman sisällä, mutta tuskin lainkaan sen ulkopuolella. 

”Vedin rakennusfirmalle runotyöpajaa…. Yrityksen jätepapereista kerättyjä sanoja oli leikattu 
ja sitten kutsuttiin lounastauolla työntekijät tekemään niistä runoja. Näistä koottiin kirjanen, 
jonka työntekijät saivat. Niitä yksittäisiä runoja myös sijoiteltiin ympäri rakennusta esille jok-
sikin aikaa…. Tarkoitus oli havainnollistaa yrityksen työntekijöille paperijätteen määrä..”  
Lähde: haastatteluaineisto 

Taiteen soveltamisen alue on laaja. Sen toinen äärilaita muodostu sosiaalitoimen ja tervey-
denhuollon asiakasryhmistä kuten päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, syrjäytymisvaarassa 
eri elämänvaiheessa olevat ja erilaisten hoitolaitosten asukkaat. Tässä kontekstissa taiteen 
soveltaminen ja taidelähtöinen työskentely tarjoaa mahdollisuuden täyteläisempään elä-
mään ja voimaantumiseen.  

”Soveltavan ja sosiaalisen sirkuksen puolelle siirtymisessä pitää ymmärtää erityisryhmien 
tarpeet ja myös oppia katsomaan sitä taidetta siitä näkövinkkelistä, että sillä on se tietynlai-
nen funktio tuottaa myös muuta, että se ei ole pelkästään sen esteettisen, taiteellisen loppu-
esityksen tuottaminen, vaan se prosessi jossa tehdään yhdessä, joka tuottaa just sitä jaksa-
mista ja niitä  myönteisiä elämyksiä ja niitä hyvinvoinnin kokemuksia siinä prosessissa.”  
Lähde: haastatteluaineisto 

Toinen äärilaita koostuu yrityksistä ja organisaatioista, joissa taidelähtöinen työskentely 
kohdistetaan esim. organisaation johtamiseen, sen toimintojen kehittämiseen tai arkipäivän 
työtilanteista nousevien innovaatioiden synnyttämiseen ja asiakasrajapintojen hankauskoh-
tien tunnistamiseen. Näiden äärialueiden välissä keskeinen taiteen soveltamisen alueista on 
aikuisväestön työhyvinvointi, työhön sitoutuminen ja työssä jaksaminen.  

Esimerkkejä taiteen soveltavasta käytöstä löytyy raportin Aineistoliitteen osiosta Benchmar-
king-matka, ja sieltä Music for Life- ja Urban Collective –projektien tekijöiden haastatteluista, 
Royal Opera Housen Paul Reeven haastattelusta sekä Helen Hamlyn Centre for Designin Julia 
Cassimin haastattelusta. 
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Taiteen soveltamisen keskeiset osaamisalueet/kompetenssit 

Erikoistuminen taiteen soveltamiseen edellyttää oman taidealan ylempää korkeakoulutut-
kintoa ja 3-5 vuotta työkokemusta. 

Tämän lisäksi vaaditaan 

• taiteen soveltavaa osaamista, joka ottaa huomioon käytettävän taidemuodon 
mahdollisuudet ja rajoitukset 

• kontekstuaalista ymmärrystä toimintaympäristöstä, sen tarpeista ja kehittämis-
mahdollisuuksista 

• sosiaalisia vuorovaikutustaitoja ja kulttuurista ymmärrystä, mikä mahdollistaa 
toiminnan suunnittelun, toteutuksen ja arvioinnin tarvelähtöisesti  

• pedagogista osaamista ja ymmärrystä oppimisprosesseista, sillä taidelähtöisen 
työskentelyn tavoitteena on viime kädessä pyrkimys muutokseen osallistujien ajat-
telun, asenteiden ja toiminnan tasolla    

• tutkimuksellista osaamista, joka mahdollistaa käsiteltävän aihealueen kriittisen 
tarkastelun ja uusien näkökulmien esille nostamisen 

• projektin johtamisosaamista, koska työskentely edellyttää ryhmän toiminnan joh-
tamista, sen toiminnan kehittämistä ja käytössä olevien resurssien seurantaa  

 
Taiteen soveltaja voi tuotteistaa oman osaamisensa ja hoitaa itse markkinointinsa ja asia-
kaskontaktinsa, jolloin hän tarvitsee myös markkinointiosaamista: ymmärrystä hinnoitte-
lusta, markkinointiviestinnästä, myyntineuvotteluista. Vaihtoehtoisesti hän voi keskittyä 
omaan tekemiseensä ja turvautua välittäjäportaaseen12.  

 

4.2 Taiteen välittämisen erikoistumisalue 

Taiteen välittäjä kytkee taiteilijan tekemän taiteen ja toimeksiantajan toiminnan luovaksi 
kumppanuudeksi ja rakentaa puitteet yhteistyölle. 

 ”Tuottajat ovat … nousseet esiin kulttuurin tuotanto- ja lisäarvoketjujen toimivuuden tehos-
tajina ja uutena lenkkinä taiteen ja kulttuurin toimialojen ja muiden toimialojen välille. Tuot-
tajaporras on väistämättä nousemassa lähes kaikilla taiteen ja kulttuurin kentillä keskeiseen 
asemaan, mutta se on vain yksi tämän välittäjäportaan laajasta kirjosta.” (Klerot 1 s.191). 

Taiteen välittävän portaan toimialaselvitys (2013) määrittelee välittäjäportaan 

 ”… kattamaan taiteilijoihin ja artistiryhmiin suorassa sopimussuhteessa olevat, heidän 
uraansa eri tavoin pitkäjänteisesti edistävät toimijat kuten agentit, ohjelmatoimistot, galleris-
tit, managerit tai artists’ management hoitajat.” Selvitys myös toteaa, että ”… musiikin, kuva-
taiteen, kirjallisuuden ja tanssin välittäjäportaan ytimessä toimii yhteensä enintään 300 alo-
jen itse tunnistamaa yksittäistä henkilöä, joista suurin osa toimii musiikissa.” (s.5) 

Tähän taiteellisen työn ja sen liitännäisalueiden keskinäiseen yhteistyöhön, taiteen ja kult-
tuurin toimialojen sekä muiden toimialojen välillä on jo olemassa jokseenkin vakiintunutta 
välittäjätoimintaa. Osana tätä välittäjätoimintaa on syntynyt taiteilija- tai palveluportfolio 

                                                           

12 Training Artists for Innovation –hankkeen (2011–2013) loppuraportissa Competencies for New Contexts (2013) 
on Kai Lehikoisen kirjoittamat perusteelliset artikkelit taiteen soveltamisessa tarvittavista kompetensseista ja 
ehdotus opetussuunnitelman kehittämiseksi: Qualification framework for artistis in artistic innovations (s. 49-63) 
ja Training Artist for Innovation: Guidelines for Curriculum Development (s. 65-83).  

http://www.cultuur-ondernemen.nl/documents/17339/0/TAFI+book+2013.pdf
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tyyppisiä toimijoita, jotka eroavat tuottajan toimenkuvan perinteisestä “projekti kerrallaan” 
mallista. Tulevaisuudessa perinteisen tuottajan toimenkuva laajenee. Taiteen välittäjä toimii 
osana isompaa taiteen välittäjäporrasta ja välittäjäportaan ja sen ulkopuolisten toimijoiden 
verkostoa. Välittäjäportaan ja siinä toimivien välittäjien toimintavalmiuksien ja osaamisen 
kehittäminen koulutuksen muodossa on keskeistä Suomen taidealojen kestävällä pohjalla 
olevalle laadulliselle, taloudelliselle kehitykselle ja kansainvälistymiselle. 

”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 mark-
kinointia myös. Tiedottaa medialle ja näin, eli siinä on monen tyyppistä markkinointitiedot-
tamista ja niitä tieto-taitoja. Tuottajan täytyy tuntea nimenomaan se oikea ihminen. Siihen ei 
auta mikään muu kuin se, että itse menet ja esittäydyt ja toisaalta yrität saada sen ryhmäsi 
näkyville jossain showcasessa tai jossain esittävän taiteenalan messuilla, joita nykyisin on 
ympäri maailmaa – messutapahtumia..” Lähde: haastatteluaineisto 

Tuottajakoulutusta on toteutettu ammattikorkeakouluissa 1990-luvun loppupuolelta lähtien. 
Tuottaja 2020 -hankkeen loppuraportissa Kulttuurituottajakoulutuksen suuntaviivoja (2012) 
todetaan kulttuurituotannon ytimessä oleva jatkuva tuotantoprosessin muutos ja samalla 
tuottajan roolin muuttuminen.13 Raportissa hahmotellaan kolme tuottajan tulevaisuuden 
”suuntautumisvaihtoehtoa”: taiteen tuottaja, osallistaja ja fasilitaattori. Vaikka perinteisesti 
tuottaja on vastannut taiteellisen idean materiaalisten ehtojen toteutumisesta, markkinoin-
nista ja esillepanosta, on tuottajan työ saamassa piirteitä myös välittäjäportaan toiminnasta.  

”Manageri on elinehto muuten ei pystyisi tekemään niin monia asioita. On tärkeää, että on 
manageri, joka uskoo taiteilijan omaan tekemiseen, eivät yritä brändätä. Managerit ovat löy-
tyneet sattuman sanelemana…. Managerit ovat henkilöitä, jotka tietää mitä mä teen ja ovat 
sen ajatuksen takana, koska mä en kuitenkaan tee asioita, mitkä on ns. standardeja taikka sil-
lä tavalla normaaleja, niin he uskoo siihen juttuun, mitä mä teen ja siinä mielessä se on aika 
tärkeä asia, että ne ei yritä ruveta brändäämään mua. Mua on aika monet ulkomaiset agentit 
yrittänyt brändätä johonkin tiettyyn suuntaan, mutta mä en ole koskaan kuunnellut niitä en-
kä lähtenyt siihen suuntaan…” Lähde: haastatteluaineisto 

Tuottaja 2020 loppuraportissa hahmoteltu tuottajan toimenkuvan laajeneminen perinteises-
tä taiteen tuotantoprosessin toteuttamisesta kulkee ajatuksellisesti ja ajallisesti rinnakkain 
taiteilijan toimenkuvan laajenemisen kanssa. Taiteilija on perinteisesti tarvinnut taiteellisen 
idean toteutuksen ja yleisön väliin jonkun organisaation tai henkilön vastaamaan taiteellisen 
tuotoksen esille panosta. Tällä hetkellä, ja kansainvälistymisen vaatimusten kasvaessa, tuot-
taminen vaatii verkostoja ja esim. populaarimusiikin manageritoimistot ottavat artisteistaan 
kokonaisvaltaisen vastuun aina harjoituspaikan järjestämisestä oheistuotteiden myyntiin ja 
markkinointiin. Manageritoimistot pyrkivät huolehtimaan taiteilijoistaan paljolti samaan 
tapaan kuin kustannustalot ovat toimineet kirjailijoiden suhteen.  

Myös eri taidealojen järjestöt ja liitot ovat alkaneet toteuttaa muun toimintansa ohella myös 
välittäjäportaan toimintaa, jonka tarve artikuloitui haastatteluaineistoissa niillä aloilla, joilta 
sellainen puuttui: 

”Esimerkiksi sellainen tietynlainen teatterin, tanssin ja sirkuksen yhteinen tuottamo tarvittai-
siin, jossa olisi töissä ihmisiä, jotka tietäisivät näitten eri esittävän taiteen osa-alueiden eri-
tyistarpeet ja –piirteet…. Nimenomaan tämmöisen välittäjäportaan rakentaminen. Ja mikä 

                                                           

13 Välittäjäportaan tulevaisuutta on selvittetty Taiteen välittävän portaan toimialaselvityksessä (2013) ja Tuottaja 
2020 –hankkeen loppuraportissa (2012). Välittäjäportaan toimintamalleja on rakennettu käytännössä mm. ESR-
rahoitteisissa Sillanrakentajat -, Taiteen tuottoa -  Kolmio- ja Taika-hankkeissa. 
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vois olla esimerkiksi tämmöisten taiteen tiedotuskeskusten rooli tällaisessa ja mikä toisaalta 
tulevan Taideyliopiston rooli,... tässä on mun mielestä hirveän paljon erilaisia mahdollisuuk-
sia ja tarpeita näkyvillä.” Lähde: Haastatteluaineisto 

Taidealojen uudenlainen välittäjäporras vastaa hyvin läheisesti osaamisintensiivisiä asiantun-
tijapalveluja (Knowledge Intensive Business Services, KIBS), joita on kehitetty liike-elämän 
palveluina viimeisen parinkymmenen vuoden aikana. KIBS-palveluita tuottavat yritykset syn-
nyttävät ja välittävät uusia ajatuksia ja osaamista organisaatiosta toiseen – niiden merkitys 
korostuu erityisesti innovaatiotoiminnan yhteydessä.  

KIBS-yritykset tukevat asiakasorganisaatioittensa toimintaa muun muassa tarjoamalla asian-
tuntijaratkaisuja 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 
• toimimalla muutosagentteina, tuomalla organisaation kehittämiseen mukaan puolueetto-

man, ulkopuolisen näkökulman.”  

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

 
Vastaavasti taiteen soveltaminen vaatii oman, tähän toimintaan perehtyneen välittäjäpor-
taan. Taiteilija voi tietysti aina tuotteistaa, markkinoida ja myydä omaa osaamistaan, mutta 
se vaatii markkinointiosaamista, joka ei yleensä sisälly taiteilijakoulutukseen. Taiteilijat ovat 
pääasiassa omassa ammatissaan työllistyviä ja tuotteistaminen ja markkinointi haukkaavat 
suuren osan siitä ajasta, joka taiteilijalla olisi käytettävissä varsinaiseen ydinosaamiseensa. 

“Täytyyhän taiteilijan saada tehdä ennen kaikkea sitä, mikä on hänen luontaista osaamisalu-
ettansa… niin että tässä tarvittais väliin ehkä joku kehittäjätaho, tai siis sellainen taho, joka 
ikään kuin tässä olis välissä…” Lähde: haastatteluaineisto.  

Aikaisemmin on kuvattu taiteen soveltamisen kentän laajuutta ja taiteilija voi erikoistua sen 
sisällä työskentelemään esim. ikääntyvien ihmisten kanssa tai vaikka yritysten toiminnan 
kehittämishaasteiden parissa.  

”Me ei olla enää niin siinä modernin taiteen autonomian ja puhtaan taiteen ajatuksessa. Se 
on yksi osa ja sitten on tätä kaikkea muuta, joka on sekoittuneena. Sen takia tietysti tosiasi-
assa sen koulutuksen tarvitsisi antaa silloin valmiuksia kaikille näille myöskin tavalla tai toisel-
la, tai kehittää joku tämmöinen välittäjäsysteemi. Mutta sanotaan näin, että harva taiteilija 
enää tässä pärjää vain yksinänsä sillä taiteellansa.”   Lähde: haastatteluaineisto.  

Soveltavan taiteen osaamiseen liittyvän uudenlaisen välittäjäporrastoiminnan kehittäminen 
nousee tulevaisuudessa keskiöön.  

”…niin kuin nämä soveltavat, siis sosiaali- ja terveydenhoito. Sitten meillä on tietysti koko… 
mediat, siis digitaalisuus. Kyllähän siellä on myöskin ehkä sellaista. Tai joku peliteollisuus… 
Siis täällä on hirveä määrä tällaisia. Sit on tietysti koko tämä koulutus, ikään kuin se oman 
pääoman myyminen toisella tavoin. Nämä ehkä osittain on toisiinsa liitoksissa… Tätä asiaa on 
nyt just pyritty tämän luovan talouden puitteissa katsomaan näitä rajapintoja, koska juuri sii-
tä on kysymys. Nythän me tarvitaan enemmän niitä  ihmisiä, jotka oikeasti kykenee liikku-
maan näillä rajapinnoilla ja tuottamaan ikään kuin siitä rajapinnasta käsin jotakin uutta.” 
Lähde: haastatteluaineisto 

http://www.stat.fi/tup/tietoaika/tilaajat/ta_10_04_kibs.html
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Tässä välissä tarvitaan koulutettuja soveltavan kentän managereja tai luovia agentteja, mie-
lellään brokerointitoimistoa, jossa managerit toisaalta ymmärtävät taiteen soveltavaa käyt-
töä tekijän, taiteellisen työskentelyn kannalta ja voivat toimia hänen mentorinaan ja sparraa-
janaan. Toisaalta heidän pitää ymmärtää asiakasorganisaatioiden tarpeita ja taiteen sovel-
tamisen mahdollisuuksia, jolloin he pystyvät löytämään tallistaan ”oikean” taiteilijan ja aut-
tamaan yhteistyön kehittämisessä ja käytäntöjen tukemisessa sekä kokemuksesta opitun 
jakamisessa. Soveltavan taiteen manageri voi olla myös asiakasorganisaation kriittinen kes-
kustelukumppani, joka haastaa vallitsevaa ajattelua ja käytäntöjä. Soveltavan taiteen broke-
rointitoimisto itsessään rakentaa verkostoja kahteen suuntaan ja verkottuu. Taiteilijan ja 
asiakasorganisaation välissä toimisto voisi olla vastuussa yhteistyöstä ja sopimuksista. Se 
voisi myös johtaa ja hallinnoida soveltavan taiteen projekteja sekä kehittää koko kentän 
toimintaa. Välittäjäportaan ydinosaamista ja perusammattitaitoa on onnistuneiden, pitkä-
kestoisten ja kehittyvien kumppanuuksien ja -verkostojen rakentaminen ja eri intressien 
luova yhteensovittaminen välittäjäportaan oman toiminnan taloudellisen kannattavuuden, 
taiteilijan työn laadun ja asiakastyytyväisyyden kanssa. Välittäjä on lähtökohtaisesti kansain-
välinen toimija, jonka toiminta on samanaikaisesti sekä paikallisesti että kansainvälisesti 
suuntautunutta. 

Tyypillisesti tuottajat työskentelevät joko jonkun julkisesti rahoitetun organisaation tai 
markkinaehtoisesti toimivan tuotantoyhtiön/manageritoimiston sisällä tai sitten itsenäisinä 
yrittäjinä. Soveltavan taiteen alueelle on syntynyt muutama yksityinen yritys. Soveltavan 
taiteen välittäjäportaan toimintaan liittyvän koulutuksen tulisikin keskittyä yksittäisiä tapah-
tumia laajempiin ja pitkäkestoisempiin kokonaisuuksiin ja niihin liittyvän osaamisen kak-
sisuuntaiseen kehittämiseen. 

Taiteen välittämisen keskeiset osaamisalueet/kompetenssit 

Erikoistuminen taiteen välittämiseen edellyttää ylempää korkeakoulututkintoa ja 3-5 vuot-
ta työkokemusta taiteen välittämisestä. 

Tämän lisäksi vaaditaan 

• yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ymmärtämistä ja niiden luomia mahdolli-
suuksia 

• erilaisten asiakasorganisaatioiden ja -ryhmien tarpeiden ja niihin soveltuvien tai-
delähtöisten palveluiden tarjoamien mahdollisuuksien ymmärtämistä  

• portfolion ja verkostojen hallintaosaamista, jossa korostuvat asiakas- ja sidosryh-
mätyö, kumppaniverkoston systemaattinen rakentaminen ja kehittäminen sekä 
konsultatiiviset ja yhteistoiminnalliset valmiudet 

• valmiuksia kansainvälisissä, moniammatillisissa ja monikulttuurisissa ympäristöis-
sä toimimiseen 

• vuorovaikutus-, neuvottelu-, fasilitointi- ja esiintymistaitojen osaamista, joka on 
oleellinen osa kumppanuuksien rakentamisessa ja verkottumisessa  

• luovien prosessien strategista johtamisosaamista ja siihen liittyvä yhteistoiminnal-
linen kehittämisosaaminen, jossa osaaminen painottuu kumppanuuksien ja yhteis-
työn johtamiseen sekä luovaa työtä tekevien ihmisten osaamisen johtamiseen 

• taiteen välittämiseen liittyvää liiketoiminnallista osaamista, joka pitää sisällään 
toimintaa ohjaavan lainsäädännön hallinnan, erilaiset rahoitus- ja tukimuodot, kau-
pallistamisen ja tuotteistamisen sekä myynnin ja markkinoinnin 
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4.3 Taiteellisen johtamisen erikoistumisalue  

Englannin kielen sanat leadership ja management kääntyvät Suomen kielessä johtamiseksi. 
Taiteellisen johtamisen tapauksessa kyse on erityisesti leadershipista tai liidaamisesta. Ai-
neistosta nousi vahvasti esiin tällaisen johtamisen tarve eri taidealoilla. 

“Hyvä johtaminen on kaiken edellytys. Se on kaiken A ja O, että saatko sä sen produktion on-
nistumaan, saatko sä uskoa niihin ihmisiin ja saatko sä voimaa ja tsemppiä siihen prosessiin.” 
- Lähde: Haastatteluaineisto 

Taiteellinen johtaminen on taiteilijoista koostuvan organisaation ja sen kokonaistuotoksen 
sisällön johtamista, uudistamista ja kehittämistä. Se painottuu ns. etulinjassa tapahtuvaan, 
taidelajia ymmärtävään, tekijöitä valmentavaan ja jaetun johtamisen keinoin kehittävään 
asiantuntijajohtamiseen. Se voi pitää sisällä myös ns. takalinjassa tapahtuvaa hallinnointia 
siltä osin kuin on tarpeen, mutta ideaalitilanteessa taiteellisella johtajalla on työparinaan 
ammattijohtaja, joka keskittyy hallinnollisiin asioihin. 

Taiteellisen johtamisen ajatus lähtee liikkeelle siitä, että taiteellisesti kunnianhimoinen oh-
jelmisto, portfolio ja kokonaistuotos on aina myös hyvää ja kannattavaa liiketoimintaa. Tämä 
tarkoittaa sitä, että ammattimainen taiteellinen johtaja osaa käyttää talouden mahdollista-
mia resursseja älykkäästi ja luovasti. Hän ymmärtää yleisön, asiakkaiden ja käyttäjien muut-
tuvia tarpeita ja niiden luomia mahdollisuuksia taiteelliselle työlle sekä taiteen yhteiskunnal-
liset vaikutukset. Julkista rahoitusta saavien taidelaitosten johtaja joutuu tasapainottele-
maan yleisön puhuttelemisen, kaupallisten vaatimusten, poliittisten päättäjien ja rahoittaji-
en tyytyväisenä pitämisen sekä laitoksen taitelijoiden luottamuksen säilyttämisen välillä.  

”Mä olen todella onnistunut monissa projekteissa, mutta että mä onnistun saamaan ihmiset 
täysillä mukaan ja se on sen projektin ainut onnistumisen edellytys…. Olemalla avoin ja rehel-
linen. Jos mä en tiedä jotakin, niin mä sanon, että mä en tiedä. Tavallaan, että ei yritä olla jo-
takin muuta kuin on. Jos sä itse olet avoin, niin muut alkaa olla sulle avoimia.”  
Lähde: haastatteluaineisto 

Taidealan johtajat eivät poikkea tyypillisistä asiantuntijajohtajista siinä, että he nousevat 
usein johtajaksi taiteilijameriitin kautta. Heillä ei useinkaan ole takana johtamisen opintoja, 
jotka tukisivat johtajan työssä suoriutumisessa. Taiteelliselta johtajalta vaaditaan yleisiä joh-
tamistaitoja sekä riittävää työlainsäädännön tuntemusta.  

”Mun mielestä olis aika kammottavaa olla johtajana, jos ei ole mitään taitoja. Siinä pitää osa-
ta ottaa ihmisiä huomioon ja pitää osata delegoida… motivoida ihmisiä.. saada ihmiset teke-
mään yhdessä hyvää.. Johtaminen luo myös turvaa ja että jos koko yksiköllä on käsitys, että 
tässä tiedetään minne ollaan menossa ja mitä tehdään ja miten nää asiat on. Tai on sellainen 
yleinen olo, että asiat on hallinnassa.”  
    - Lähde: Haastatteluaineisto 

Perinteisesti taidelaitosten taiteelliset johtajat vaihtuvat usein, mikä asettaa omat haasteen-
sa organisaation työkulttuurin kehittymiselle. Toisaalta, kun jokainen taiteellinen johtaja 
määrittelee omat tavoitteensa, toimintaa on mahdollista uudistaa sen myötä.  

”Se on myös sellainen, mitä yrittää koko ajan ajatella, että jaksettais tehdä tosi pitkään yh-
dessä töitä. Jos on joku huoli jostain asiasta, niin että voitais keskustella ne asiat halki ja sel-
väksi…. Mä olen arvostanut itse niitä omia työnantajia, on voitu olla napit vastakkain ja ehkä 
sanaillakin… että puhdistetaan se ilmapiiri ja ei tarvi kaikesta samaa mieltä, kunhan ymmär-
retään että minkä sääntöjen puitteissa toimitaan. Sitten ei jää mitään sellaista hampaan ko-
loon. Mä arvostan tosi paljon sellaista, että asiat voidaan sanoa… ettei ole minkäänlaista pe-
lon ilmapiiriä.” Lähde: haastatteluaineisto 
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Oman haasteensa työhön tuo taideorganisaatioiden ja –laitosten monien eri ammattiryhmi-
en ja heidän toisistaan poikkeavien työtehtävien johtaminen.  

Lontoon benchmarking-matkalla hanketoimijat tutustuivat mm. Cultural Leadership -
ohjelmaan, joka on vuonna 2006 perustettu, valtion rahoittama luovien alojen johtamisen 
ohjelma. Se toimii yhteistyössä Britannian Arts Councilin, Creative and Cultural Skills – orga-
nisaation, museoiden, kirjastojen ja taidegallerioiden kanssa. Peach Placements –ohjelma 
tarjoaa apurahalla rahoitettuja 6-12 kk:n harjoittelupaikkoja uransa keskivaiheessa oleville 
johtajille eri puolilla Britanniaa. Sen tarkoitus on tarjota johtajille mahdollisuuksia edetä ural-
la vaativampiin tehtäviin ja laajentaa heidän osaamistaan. Osallistujat saavat näin mahdolli-
suuden tutustua erilaisiin toimintaympäristöihin, esim. freelance-työntekijä pääsi työskente-
lemään suuryritykseen ja sai tilaisuuden laajentaa omaa osaamistaan. Yhteenveto ohjelman 
edustajien haastattelusta löytyy aineistoliitteestä Benchmarking-kohdasta. 

Taiteellisen johtamisen keskeiset osaamisalueet/kompetenssit 

Erikoistuminen taiteelliseen johtamiseen edellyttää taidealan ylempää korkeakoulututkin-
toa ja 3-5 vuotta työkokemusta taiteellisesta johtamisesta. 

Tämän lisäksi vaaditaan 

• taiteellisten prosessien ja taideorganisaatioiden johtamisosaamista niiden eri vaihei-
den, tilanteiden ja elinkaarten läpi 

• taideorganisaation kokonaistuotoksen johtamis- ja kehittämisosaamista 
• luovien ihmisten henkilöjohtamisen osaamista, itsensä johtamista ja esimiestyön 

osaamista, ryhmän johtamista ja valmentavan johtamisen osaamista 
• osaamista taideorganisaation liiketoiminnan kehittämisessä ja ylei-

sön/käyttäjän/asiakkaan tuntemuksen johtamista toiminnan konkreettisiksi tavoitteiksi  
• yleistä johtamisosaamista, tarvelähtöisesti: esim. projektijohtamista, tapahtumajoh-

tamista, strategista johtamista, muutosjohtamista ja organisaation osallistavaa kehit-
tämistä 

• johtamisen eettisten periaatteiden hallintaa käytännön johtamisen tasolla. 

 

4.4 Yleisötyön erikoistumisalue  

Yleisötyön johtamisen erikoistumiskoulutukselle haettiin korkea-asteen oppisopimustyyppi-
sen koulutuksen pilottirahoitusta ja pilotti toteutettiin vuonna 2012.  Tulevaisuudessa taide-
laitosten on avattava entistä enemmän toimintaansa ja samalla löydettävä uusia yleisöjä. 
Yleisötyöstä on järjestetty täydennyskoulutuksia epäsäännöllisesti 1990-luvun puolivälistä ja 
valtion osuutta saavat taidelaitokset ovatkin alkaneet palkata yleisötyön tekijöitä samalla 
kun yleisötyön merkitystä on alettu ymmärtää uuden yleisön houkuttelemista laajemmin. 

Yleisötyön merkitys on painottumassa ohjelmistosuunnittelua, taidekasvatusta ja markki-
nointia yhdistäväksi työskentelymuodoksi, jossa keskeistä on yleisöä huomioivan organisaa-
tiokulttuurin kehittäminen. Yleisötyöllä on Kaija Kaitavuoren14 mukaan kolme lähtökohtaa 

• helpottaa, rohkaista ja tukea kävijän henkilökohtaista kokemusta ja elämystä sekä 
aktivoida omiin tulkintoihin 

                                                           

14 Kaija Kaitavuoren luento Yleisötyö museossa 2.3.2007 
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• välittää informaatiota, syventää ymmärrystä ja lisätä tietoa 
• käsitellä ja avata taidelaitosta instituutiona, tilana ja paikkana 

Yleisötyön tehtävänä onkin tuoda esiin juuri yleisön näkökulma ja erilaisten kävijöiden tar-
peiden huomioiminen. Toiminta on kaksisuuntaista ja se toimii välittäjänä taidelaitoksen ja 
yleisön välillä. Yleisötyö pyrkii tarkastelemaan taidelaitosta ja taidelaitoksessa käyntiä koko-
naisvaltaisesti, ei pelkästään taidelaitoksen esittämän sisällön kannalta vaan kaikkea sitä, 
mitä kävijä kohtaa taidelaitoksessa ja jopa sen ulkopuolella.  

Englannissa kaikilta julkista rahoitusta saavilta taidelaitoksilta on edellytetty jo vuosikymme-
niä yleisötyön (audience development) toimintasuunnitelmaa rahoituksen ehtona ja kaikissa 
taidelaitoksissa onkin oma educational department, joka tekee yleisötyötä. Esimerkiksi Lon-
toon Royal Operan educational department työllistää lähes 40 ihmistä. Aivan viime vuosina 
uusilta valtion osuuden piiriin nousseilta taidelaitoksilta on alettu edellyttää vastaavaa toi-
mintasuunnitelmaa myös Suomessa.    

Taideorganisaatioiden yleisötyön merkitystä korostaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia – toimintaohjelma 2010 – 2014, jossa strategisiksi pai-
nopistealueiksi nostetaan: 

• Kulttuuri osallisuuden, yhteisöllisyyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjä-
nä 

• Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
• Työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin 

Perinteiset taidelaitokset ovat alkaneet nähdä toiminnassaan myös toimintaohjelmassa mai-
nittujen painopisteiden mukaisia hyvinvointiin liittyviä ulottuvuuksia. Ongelma on toiminnan 
rahoitus, sillä kaikki sektorit pelkäävät joutuvansa sen maksajiksi omista usein riittämättö-
miksi koetuista määrärahoistaan tai repimään sen niukkojen henkilöstöresurssiensa sel-
känahasta. Viisaan yleisötyön avulla on kuitenkin mahdollista saada aikaan "kaikki voittaa" – 
tilanne: taideorganisaatio saa uutta ja sitoutunutta yleisöä ja erilaiset yleisöryhmät saavat 
taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia, ikimuistoisia kokemuksia ja syvemmän suhteen taide-
organisaatioon.15  Yleisötyö synnyttää usein uusia, ennalta arvaamattomia, mielenkiintoisia 
ja usein koskettavia kohtaamisia taiteen ammattilaisten ja yleisön välillä.  

Yleisötyöprojektit ovat usein tuotannollisesti melko edullisia. Ne tuovat myös uusia rahoi-
tusmahdollisuuksia. Onnistuneimmillaan yleisötyö laajentaa taidelaitoksen toimintaa esitys-
ten/konserttien/näyttelyiden valmistamisen rinnalla taiteen ja ihmisten välisen vuorovaiku-
tuksen ja osallistumisen kohtauspaikaksi. Yleisötyössä etsitään niitä tapoja ja käytäntöjä, 
joiden avulla taiteen tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuisivat myös ne ihmiset, jotka 
eivät ole aikaisemmin tottuneet käymään taidelaitoksissa. Taidelaitokset voivat tarjota muu-
takin kuin valmiita teoksia ja ihmiset voivat olla taidelaitoksille muuta kuin passiivisia vas-
taanottajia. Yleisötyössä taiteilijat voivat jalkautua pois taiteen temppelistä kohtaamaan 
ihmisiä heidän omissa ympäristöissään. Koulut, työpaikat, ostoskeskukset, metsät ja jättö-
maat tarjoavat mielenkiintoisia tiloja taiteellisille kohtaamisille.  

Havainnollisia esimerkkejä yleisötyöstä löytyy Aineistoliitteen osiosta Benchmarking-matka, 
Royal Opera Housen Paul Reeven haastattelusta sekä seuraavasta kappaleesta. 

 
                                                           

15 YLÖS –hanke. Ammattiteattereiden yleisötyön kehittäminen (2008-2010), 
http://www.yleisotyo.fi/index.php?page=miksi 
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4.5 Kokemuksia Yleisötyön johtaminen –pilottikoulutuksesta 

Yleisötyön johtamisen –erikoistumisohjelman tavoitteena oli vahvistaa taidealan ammatti-
laisten yleisötyön johtamiseen liittyviä kompetensseja.  Monimuotoinen koulutus kehitti 
osallistujien ammatillista pätevyyttä johtaa, suunnitella ja toteuttaa yleisötyöprojekteja. 

Yleisötyön johtaminen – erikoistumiskoulutus oli suunnattu taide- ja kulttuurialan ammatti-
laisille, esimerkkinä taidelaitosten asiantuntijat, johtajat, kuraattorit, kuvataiteilijat, tuotta-
jat, museolehtorit, muusikot, näyttelijät. Osallistujilta vaadittiin soveltuva korkeakoulutut-
kinto (yliopistotutkinto tai AMK-tutkinto) ja tahto lähteä kehittämään yleisötyötä. Osallistu-
jalla tuli olla mahdollisuus vaikuttaa yleisötyön kehittämistyöhön omassa organisaatiossa tai 
asiakasorganisaatiossa. Koulutukseen osallistuminen edellytti siis työsuhdetta, joka voi olla 
myös omaan yritykseen. Freelancerilla piti olla tiedossa koulutusohjelmaan soveltuva projek-
ti ja sopimus asiakasorganisaation kanssa.  

Opiskelijat kokivat koulutuksen tärkeänä ja hyödyllisenä - samalla he pääsivät verkostoitu-
maan eri taidealoilla yleisötyötä kehittävien asiantuntijoiden kanssa. Ryhmän heterogeeni-
syys asetti koulutukselle omat haasteensa: osallistujissa oli taustaltaan musiikin opettajia, 
näyttelijöitä, museolehtoreita, kuvataiteilijoita ja freelance-taiteilijoita. Haaste näkyy siinä, 
miten esim. lähipäivät on koettu. Olisikin hyvä olla vaihtoehtoisia lähipäiviä, joista osallistu-
jat voisivat valita moduuleita oman osaamistasonsa mukaan. AHOTia voisi hyödyntää entistä 
paremmin ja tulevassa koulutusohjelmassa tullaan hyödyntämään osaamis(e)portfoliota 
aikaisemman osaamisen tunnistamisessa. 

 

 

Kuva 3: Yleisötyön johtaminen –koulutusohjelman rakenne 

Oman vaativuutensa koulutukselle asettivat freelance-toimijat, koska freelancerilla ei ole 
työnantajaorganisaatiota tukenaan. Toisessa toteutuksessa16 tullaan hyödyntämään myös 

                                                           

16 Seuraava Yleisötyön johtamisen erikoistumisohjelma toteutetaan vuonna 2014. 
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asiantuntijaohjaajaa, jolla on freelancer-tausta. Lisäksi koulutukseen osallistuvista freelance-
reista tullaan muodostamaan vertaismentoriparit.  

Työnantajat ja osallistujien asiakasorganisaatiot kokivat koulutuksen tärkeänä. Useimmissa 
tapauksissa organisaation yleisötyötä on voitu kehittää koulutuksen aikana ja työssä oppimi-
sen yhteydessä on tehty uusia avauksia. Esimerkiksi Nukketeatteri Sampon yleisötyötä kehi-
tettiin uudella tavalla: siinä kohderyhmäksi otettiin vanhukset, vaikka Nukketeatteri Sampo 
on aiemmin keskittynyt lapsiin ja nuoriin. Työryhmä sai projektistaan teatterialan Thalia-
palkinnon. Päijät-Hämeen Mielenterveyssäätiössä koettiin vahvasti, että luovat ja toiminnal-
liset menetelmät lisäsivät mielenterveyskuntoutujien hyvinvointia ja asiakkaiden osalta vas-
tuullisuuteen kasvamista siellä toteutetussa yleisötyöprojektissa. Lappeenrannan taidemu-
seon kokemusten mukaan siellä toteutettu projekti on nivoutunut hyvin museon strategiaan 
ja projektissa kokeiltu uudenlainen asiakkaiden osallistamisen toimintatapa on otettu jo 
käyttöön museossa toiminnassa. Sibelius-opisto on saanut koulutuksen myötä yleisökasva-
tukseen perehtyneen henkilön organisaatioon, joten projektin anti jatkuu pitkälle tulevai-
suuteen. Ilmailumuseossa toteutettu projekti on tukenut museon kehittämistyötä ja projek-
tin yksi keskeisistä teemoista, vapaaehtoistyö museoissa, palvelee laajemminkin museoalaa.  
Kolme koulutukseen osallistujaa on saanut projekteilleen jatkorahoituksen. 

Käytännön esimerkkejä työssäoppimisen käytännön toteutuksesta yleisötyön johtamisen 
erikoistumisohjelmassa taidealalla: 

Voimauttava nukketeatteri 

Erikoistumisohjelman keskeinen osa oli toteuttaa käytännön yleisötyön projekti omassa työ-
ympäristössä. Helsinkiläisen nukketeatteri Sampon yleisötyö- ja taidekasvatusvastaava Maria 
Barić suunnitteli, organisoi ja johti Itä-Helsingin lähiöiden asukkaille suunnatun Voimauttava 
nukketeatteri –hankkeen, jota rahoitti myös Helsingin kulttuurikeskus. Barić organisoi arkea 
värittäviä musiikillisia nukketeatterituokioita ja tapaamisia taiteilijoiden kanssa Myllypuron 
vanhustenkeskuksen osastolle 5. Myös hoitohenkilökunta sai osallistua elämystyöpajoihin ja 
tutustua nukketeatteriin yksinkertaisin, helposti lähestyttävin keinoin. (Barić 2012) 

Työpajat herättivät voimakkaita tunteita sekä vanhuksissa että hoitohenkilökunnassa. Monet 
vanhuksista ottivat nukkeihin kontaktia intensiivisemmin kuin ympärillä oleviin ihmisiin, ja 
elämystyöpajoista muodostui monelle viikon kohokohta. (Barić 2012) 

Osastolla jo vuosia työskennelleet hoitajat näkivät arjen ihmeitä. Vanhukset, jotka eivät enää 
pitkään aikaan olleet kommunikoineet heidän kanssaan, alkoivat yllättäen tapailla tuttuja 
laulujen sanoja yhdessä nukkehahmojen kanssa, puhua nukeille, hoivailla ja halata niitä ja 
soittaa niille rytmisoittimilla tanssin tahtia.  Koulutuksen merkitys yleisötyön valmiuksien 
antajana konkretisoitui herkällä tavalla. (Barić 2012) 

Kun vanhus alkaa kommunikoida nuken kanssa pitkän hiljaiselon jälkeen, voidaan aidosti pu-
hua taiteen parantavasta voimasta, kuvailee Nukketeatteri Sampon nukeillanäyttelijä Ne-
manja Stojanovic. 

Barić suunnitteli myös osana projektia intensiivisen musiikillisen varjoteatteri- ja tulinukke-
teatterileirin 12-17 vuotiaille nuorille. Sen aikana nuoret osallistuvat erilaisiin elämystyöpa-
joihin, joiden lopullisista tuotoksista muodostui Tulilintu-teoksen visuaalinen maailma. Tuli-
lintu-teos yhdisteli musiikkia, varjoteatteria sekä tulinukketeatteria kiehtovalla tavalla mah-
dollistaen nuorille uuden tavan ilmaista itseään taiteen keinoin. Teoksen aikana nuorten 
kanssa yhteisvoimin rakennettu jättimäinen Tulilintu tulinukketeatteri –nukke sytytettiin 
palamaan. Tavoitteena oli luoda nuorille onnistumisen elämyksiä, yhteisöllisyyden kokemuk-
sia muiden samassa tilanteissa olevien nuorten kanssa ja antaa voimauttavia voimavaroja 
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oman elämänsä uudelleen rakentamiseen. (Barić 2012) Tulilintu sai teatterialan Thalia-
palkinnon 2013. 

Mielen osoitus - sosiaalipsykiatrisen säätiön mielenterveyskuntoutujien kanssa toteutettu 
projekti  

Näyttelijä, ohjaaja, teatteriopettaja Helena Ryti toteutti projektin sosiaalipsykiatriselle sääti-
ölle Lahdessa, jossa teatterilähtöisiä menetelmiä hyödyntäen rakennettiin esitys mielenter-
veyskuntoutujille. Prosessin tavoitteena oli saada syrjäytymisvaarassa olevat kuntoutujat 
liikkeelle, sitouttaa heidät pitkäjänteiseen työskentelyyn, luoda heille mahdollisuus tutustua 
uusiin ihmisiin, löytää kontakteja vertaisryhmästä, antaa heille itseluottamusta, auttaa heitä 
näkemään mikä luovuus ja voimavara heissä itsessään on. (Ryti 2012) 

Mielenterveyskuntoutujien tarinoista syntyi esitys, joka esitettiin yleisölle muutamaan ot-
teeseen. Produktion musiikki osoittautui hienoksi kokonaisuudeksi ja siitä tehtiin myös levy. 
Esityksen tekstit ja musiikki valmistettiin aluksi ryhmätöinä työpajoissa, joissa käytettiin mo-
nia eri sovellutuksia eri taidelähtöisistä menetelmistä. Prosessissa oli koko ajan mukana työ-
parina säätiön sosiaalityöntekijä. Esitys oli lauluineen, runoineen, iskulauseineen kuntoutuji-
en itse tuottamaa. Sitoutuminen on ollut hämmästyttävää ja uusi projekti ”Sivuvaikutuksia” 
on käynnistynyt tammikuussa 2013 yhteistyökumppanina Lahden kaupunginteatteri. Esityk-
set ovat 5.6.2013, 6.6.2013 ja 8.6.2013. (Ryti 2012) 
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5 Kehittämistyö 
Taidealojen erityispätevyyspaletti -hanke on omalta osaltaan osallistunut tutkintojen jälkei-
sen koulutuksen kartoittamiseen ja eri taidealojen yliopistojen täydennyskoulutuksen yhteis-
ten kehittämistarpeiden kartoittamiseen. Hankkeessa on muodostunut yhteistä sanastoa ja 
kieltä sekä yhteistä ymmärrystä.  

Koulutuksen yhteistä kehittämistä tukeva rahoitus on myös ohjannut yhteistyötä ja sen 
muotoutumista tavalla, joka ilman tällaista erillisrahoitusta olisi ollut mahdotonta. Jatkossa 
näiden yhteisten erikoistumisalueiden ja niiden erikoistumiskoulutusten jatkokehitystyötä 
kannattaa tehdä samanlaisella yhteisrahoituksella. Koulutuksen toteutus yhteistyössä antaa 
tähän varmasti lisähaasteensa niin taloudellisella kuin hallinnollisella tasolla. 

Yhteinen kehittämistoiminta rakentaa valmiutta taidealojen täydennyskoulutustoimijoiden 
väliseen yhteistoimintaan, joka on järkevää sekä taloudellisesti että tehokkuuden kannalta. 
Tämä yhteinen kehittämistoiminta ei kuitenkaan paranna taidealojen yliopistollisen täyden-
nyskoulutuksen nykytilannetta, vaikka luokin pohjaa sen tulevaisuuden rakentamiselle.  

Vuonna 2007 ilmestynyt raportti ”Menestyksen jonglöörit: luovien alojen täydennyskoulutus 
ja sen arvo” kuvasi taidealojen yliopistollisen täydennyskoulutuksen haasteita jo silloin osu-
vasti:  

“Taiteilijoiden yliopistollisen täydennyskoulutuksen osana taideyliopistojen elinikäiseen op-
pimiseen liittyvää kolmatta tehtävää tulee voida vastata näihin tarpeisiin. Taiteilijoiden ta-
loudellinen asema ja työmarkkina-asema säätelevät ankarasti taiteilijoiden taloudellisia 
mahdollisuuksia osallistua markkinaperusteisesti hinnoiteltuun täydennyskoulutukseen.”17 

Tämä tosiasia on syytä pitää mielessä, ennen erikoistumiskoulutusten ison mittakaavan to-
teuttamista. Tämä koulutukselliseen tasa-arvoon liittyvä haaste on yksinkertaisempi ratkot-
tava ennen rakenteiden luomista ja säädösmuutoksia.  

5.1 Taidealojen erikoistumiskoulutusten tutkimustarpeet  

Taidealojen erikoistumisohjelmien tarpeet liittyvät toimialan muutoksessa syntyneisiin uu-
siin asiantuntijaosaamisen tarpeisiin. Laajemmin nämä muutokset ovat kytköksissä luovien 
alojen ja luovan talouden kehittymiseen 2000–luvulla Suomessa ja muualla Euroopassa.  

Uutta erityisasiantuntemusta tarvitaan, koska:  

- taideorganisaatioiden toiminta on monimutkaistunut ja siksi niiden johtaminen 
vaatii entistä parempaa asiantuntijaosaamista;  

- kuluttajakäyttäytymisen muutos haastaa taideorganisaatiot pohtimaan uusiksi ylei-
sösuhdetta, yleisöjen kouluttamista taiteen kuluttajiksi ja niiden sitouttamista kan-
ta-asiakkaiksi;  

- hyvinvointia kulttuurista –ajattelu kuten myös uudet ajatukset työelämän taide- ja 
kulttuurilähtöisestä kehittämisestä ja taiteilijoiden osallistumisesta innovaatiotoi-
mintaan ovat luoneet uusia markkinoita korkeatasoista erityisosaamista vaativalle 
taiteen käytölle Suomessa ja globaalisti; 

- taidealan talouden kasvu edellyttää työnjakoa, joka antaa sisällön tuottajille mah-
dollisuuden keskittyä omaa erityisosaamistaan vaativiin tehtäviin välittäjäportaan 

                                                           

17 Kanerva & Lehikoinen: Menestyksen jonglöörit: Luovien alojen täydennyskoulutus ja sen arvo. Esiselvitys.  
IADE:n julkaisusarja 1/2007. 
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tuottajarakenteen hoitaessa taidepalvelujen tuotteistamisen, markkinoinnin, 
myynnin ja taiteilijan työnohjauksellisen tuen. 

 
Taiteen kentän muutosten ja uusien asiantuntijatehtävien ymmärtämiseen tarvitaan tutkit-
tua tietoa. Tutkimusta taiteen soveltavasta käytöstä, yleisötyöstä, välittäjäportaan toimin-
nasta ja taideorganisaatioiden johtamisesta tarvitaan muun muassa: 

- näitä taiteellisen toiminnan osa-alueita koskevan käytäntölähtöisen ja kokemuspe-
räisen ymmärryksen tuottamiseen; 

- erikoistumiskoulutusten opetuksen ja oppimateriaalien suunnitteluun; 
- näitä taiteellisen toiminnan osa-alueita koskevan asiantuntijatyön kehittämiseen; 
- taiteen kentän ja taiteilijoiden itseymmärryksen vahvistamiseen taiteen toimin-

taympäristöjen muuttuessa;  
- taiteen yhteiskunnallisten ja taloudellisten vaikutusten todentamiseen. 

 
Edellä mainittuja uusia asiantuntijuuden alueita koskevista osaamis- ja koulutustarpeista on 
olemassa hyödyllistä makrotason tietoa erilaisissa toimialaselvityksissä, mutta suoraa tutki-
musta niistä on tehty melko vähän. Näyttäisi siltä, että taidealoilla tehtävä tutkimus palvelee 
nykyisellään taidealan vakiintuneita oppiaineita, taiteen muuttuvien käytäntöjen artikuloi-
mista taidemaailman palvelukseen ja taiteilijoiden henkilökohtaista taiteellista kasvua. Tai-
teiden alueella tehdään perustutkimusta taiteiden käytänteistä, taiteellisen toimijuuden 
muutoksesta, taidepedagogiikasta, soveltavasta taiteesta, yhteistyöstä sekä esiintyjän ja 
yleisön vuorovaikutuksesta. Nämä kaikki voivat tukea ja muodostaa pohjaa uusia asiantunti-
juuden alueita välittömästi koskevalle tutkimukselle ja tarjota myös sovellettavissa olevaa 
tietoa taidelähtöisten innovaatioiden kehittämiseen. 

 

Kuva 4. Käytännön työn, tutkintoja täydentävän koulutuksen, kehittämistoiminnan  
ja tutkimuksen muodostama systeeminen kokonaisuus taidealoilla. 

Taidealan kehittymisen ja kasvun kannalta olisi tärkeätä tarkastella taiteiden alueella tehtä-
vää käytännön työtä, tutkintoja täydentävää koulutusta, kehittämistoimintaa ja tutkimusta 
systeemisenä kokonaisuutena (ks. kuva 1). Taidealan tutkijoiden tulisi nähdä alan tutkintoa 
täydentävä koulutus ja kehittämistoiminta mahdollisuuksina osallistaa niihin osallistuvia 
taiteen toimijoita reflektioon, jossa syntyy rikasta käytäntölähtöistä, kokemuksellista ja hil-
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jaista tietoa tutkimusaineistoiksi. Tällaisia aineistoja kvalitatiivisesti analysoimalla olisi mah-
dollista tuottaa tutkimusperustaista artikuloitua tietoa ja ymmärrystä uusien erikoistu-
misopintojen ja alan kehittämisen perustaksi tavoilla, jotka vastaavat taidetta, hyvinvointia 
ja työelämää koskeviin muutoshaasteisiin ja kehittämistarpeisiin taiteen kentällä. 

5.2 Osaamisen tunnistaminen, näyttö ja tunnustaminen osaa-
mis(e)portfoliolla 

Erikoistumiskoulutukset asettavat omat haasteensa sille laajemmalle kehittämistyölle, jota   
tietokoneavusteisen oppimisen ja opiskelun ohjauksen saralla yliopistoissa tällä hetkellä 
tehdään. 

Da Vinci –verkkopalvelu on osaamis(e)portfolion18 konsepti, jonka Teatterikorkeakoulu ja 
Adage Oy kehittivät osana Taidealojen erityispätevyys –hanketta syksyllä 2011. Se on proto-
tyyppi reflektoivaa oppimista tukevasta ja sitä näkyväksi tekevästä välineestä, jollaista tarvit-
taisiin yliopistojen täydennyskoulutusta laajemmin myös perus- ja jatko-opinnoissa tai-
dealoilla. Liitteessä ”Da Vinci –verkkopalvelu - käyttöliittymän toiminnallinen määrittely” on 
havainnollistettu konsepti sellaisena kuin järjestelmän käyttäjä sen näkisi ja kokisi. 

Taidealoilla osaamista ja oppimista arvioidaan portfolion avulla 

Taiteilijat ovat perinteisesti esitelleet työtään portfoliota käyttäen. Portfolio yhdistettynä  
taiteilijan oman tekemisensä kuvailuun ja reflektointiin, tarjoavat taiteilijoille soveltuvan 
välineen oppimisen tarkasteluun. Taidealojen täydennyskoulutuksessa portfoliot ovat väli-
neitä, jonka avulla aikuisopiskelijat tuovat näkyväksi ja tarkasteltavaksi aikaisemmin eri ta-
voin hankkimansa osaamisen sekä koulutuksen aikana kehittyneen osaamisen. 

Da Vinci –osaamis(e)portfolio on kehittynyt versio perinteisestä työn esittelyyn keskittyvästä 
portfoliosta. Sen rakenne ja toiminnallisuus tukevat taiteilijan oppimista. Se tarjoaa opiskeli-
jalle sähköisen oppimisympäristön, johon voi: 

• tallentaa ja arkistoida eri tyyppisiä työnäytteitä digitaalisessa muodossa (teksti- ja 
kuvadokumentit, video, äänitallenne) ja liittää niihin kuvailevaa tekstiä. 

• yhdistellä työnäytteistä portfolion, jonka hän voi asettaa näytille ja jakaa tarkastajal-
le osaamisen tunnustamista varten, tutoreille ja muille opiskelijoille arviointia ja pa-
lautteen antamista varten tai muille haluamilleen tahoille, esim. potentiaalisille 
työnantajille, töidensä esittelyä ja arviointia varten 

• arvioida toisten oppimista ja oppia heidän töistään ja kehittymisestään. 
• reflektoida kriittisesti19 omaa oppimista, tunnistaa osaamistarpeita ja asettaa tavoit-

teita niiden saavuttamiseen 

Toteutuessaan Da Vincin kaltainen osaamis(e)portfolio mahdollistaisi aikuisopiskelijan oppi-
misen tukemisen ja ohjauksen systemaattisesti ja hallitusti. 

                                                           

18 Osaamis(e)portfolio on ”hyötykäyttöön tarkoitettu (digitaalisten) näytteiden kokoelma, jossa kerronnan avulla 
yhdistetään eri näytteitä tarkoituksena reflektiivisen oppimisen esittely” (Portolano –projekti 2009, s. 5). Lisätie-
toja osaamis(e)portfolioista, ks. esim. http://electronicportfolios.com. 
19 Kriittisellä reflektoinnilla tarkoitetaan analyysi-, arviointi- ja kyselyprosessia, jolla oppimiskokemus liitetään 
laajempiin asiakokonaisuuksiin (Murray, M., Kujundzic, N. 2005. Critical Reflection: A Textbook For Critical Think-
ing. Québec, Canada: McGill-Queen's University Press.). Kriittiselle reflektiolle keskeisiä toimintoja ovat oletus-
analyysi, kontekstianalyysi, mielikuvituksellinen spekulointi ja pohtiva skeptisismi (Brookfield, S. 1988. Developing 
Critically Reflective Practitioners: A Rationale for Training Educators of Adults. In Brookfield, S. (ed.) Training 
Educators of Adults: The Theory and Practice of Graduate Adult Education. New York: Routledge.). 
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