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VISIOLUONNOS 

VISIO 
Taide on tilanne, teko ja paikka, jota vasten ihmisen on mahdollista 
tunnistaa oman elämänsä merkityksiä. 
 
Taide voi havahduttaa ihmisen omaan olemassaoloonsa. 
 
Tukeva porras pilotissa kokeilemme ja mallinnamme kuvataiteen 
soveltamista sosiaali- ja terveystoimialan asiakkuuksiin ja työyhteisöihin 
käytännössä ja käyttäjälähtöisesti.  
 
Tavoitteemme on juurruttaa kuvataiteen soveltaminen osaksi Lahdessa 
tarjottavia hyvinvointi- ja sosiaalisen tuen palveluja.  
 
Osana työ- ja asiakasyhteisöjä toimiva kuvataiteilija voi läsnä olevalla 
toiminnallaan ja taide välineenään osallistaa, huomioida, osoittaa ja 
voimaannuttaa.  
 
Taide voi toimia laastarina silloin kun työ tekee kipeää tai suurennuslasina 
silloin kun etsitään elämänilon neulaa heinäsuovasta.    
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TUKEVA PORRAS	  –	  kuvataiteesta	  
hyvinvointia	  pilottihankkeen	  raportti	  2013	  	  
	  
 
 
 

Tiivistelmä	  
Tukeva porras on Lahdessa toteutettava kumppanuushanke, jossa konseptoidaan ja pilotoidaan 
kuvataiteesta hyvinvointia -palveluja yhteistyössä paikallisten ammattikuvataiteilijoiden ja Lahden 
sosiaali- ja terveystoimialan kanssa. Hankkeen toinen kunnan toimialakumppani on Lahden 
kulttuurikeskus ja yhteistyötä tehdään myös Lahden kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa. 

 
Hankkeessa avataan uudenlaisia mahdollisuuksia kuvataiteilijoille työllistyä omassa ammatissaan ja 
kunnalle hyödyntää kolmannen sektorin asiantuntijuutta osana yhteisöjä kokonaisuuksina 
läpileikkaavaa ja vaikuttavuudeltaan kannattavaa hyvinvointityötä. Kunnan edustajat saavat 
erityistietoa kuvataiteen soveltamisesta ja yhdistyksen erityispiirteistä palvelutuottajana. 
Kauno ry vahvistaa osaamistaan hyvinvointipalveluiden tarjoajana, lisää tuntemustaan 
kuntatoimijan ja sosiaalialan odotuksista, palveluiden hankintatavoista, sekä pilotoi 
valtakunnallisesti uuden tyyppistä mallia kuvataiteen soveltamisesta sosiaalisten palveluiden tueksi. 
 
Tukeva porras toimii kahdensuuntaisesti kohtauttamalla kuvataiteilijoiden osaamistarjontaa 
vastaamaan kunnallisesti ilmenevään tarpeeseen. Hankkeemme mahdollistaa sen, että taiteilija voi 
keskittyä omaan taiteelliseen työhönsä tarvitsematta keskittyä byrokratiaan. 
Kohderyhmänäkökulmaa ajatellen taidetta sovelletaan samanaikaisesti Sosiaali- ja terveystoimialan 
palveluita tuottaviin yhteisöihin kokonaisuuksina henkilökunnasta asiakkuuksiin. Näin lisätään 
tasavertaisuuden ja yhteisyyden kokemusta ihmisten välille heidän yhteisössä edustamasta asemasta 
riippumatta.  
 
Sosiaali- ja terveydenhuollon kohderyhmät on valittu ottaen huomioon selvitys Taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointipalvelujen kysynnästä ja tarjonnasta Kanta- ja Päijät-Hämeessä. Selvityksen mukaan 
kuvataidetta hyödyntäville hyvinvointipalveluille on kysyntää. Selvitys toteaa että sosiaali- ja 
terveystoimialan sekä kulttuurialan toimijoiden välisen yhteistyöverkoston kehittämiseen kaivataan 
apua. Välittäjäportaan puute tai sen kehittymättömyys nousee esiin lähes kaikissa luovaa taloutta, 
taiteilijoiden työllisyyttä ja taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -palveluita käsittelevissä 
yhteyksissä.  
 
Kuvataiteilijat ovat yksi vaikeimmin oman alansa palkkatöihin työllistyvä ammattikunta. Kauno 
ry:n jäsenyhdistyksillä on jäseninä lähes kaksisataa ammattilaiskuvataiteilijaa, taidegraafikkoa ja 
valokuvaajaa. Näistä arviolta noin 140 pyrkii tuloja tuottavaan työllistymiseen omassa 
ammatissaan. Vuonna 2013 Tukeva porras hankkeessa työllistyi 12 kuvataiteilijaa 2-4kk 
ajanjaksoiksi yhteisöntaiteilijoiksi, yhteisöjen työpajataiteilijoiksi ja koordinointiin. Taiteilijoille 
järjestettyihin koulutusiltoihin osallistui 21 taiteilijaa. 
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Tukeva porras pilottihanke 
 
Tukeva porras pilottihankkeen käynnistämisvuonna keskeisenä tavoitteena on ollut luoda 
välittäjäportaan toimintamallia sosiaali- ja terveystoimialan ja kuvataiteilijoiden välille, sekä luoda 
tapaa jolla kuvataiteilijat voivat osallistua hyvinvointipalvelujen tuottamiseen tavalla jossa taiteilija 
säilyttää oman ammatti-identiteettinsä ja taiteellinen toiminta taiteellisen itseisarvonsa.  
 
Pitkän tähtäimen tavoitteeksi Tukeva porras hankkeessa on asetettu kuvataiteen soveltamisen 
juurruttaminen osaksi Lahdessa tarjottavia hyvinvointi- ja sosiaalisen tuen palveluja, sekä 
välittäjäporrasmallin ja yhteisöntaiteilijakonseptin kehittäminen toistettavaksi myös 
valtakunnallisella tasolla. 

Hankkeen	  suunnittelun	  lähtökohdat	  ja	  asetetut	  tavoitteet	  
 
Hankekonseptin suunnitteluun ja käynnistämisen koordinointiin haettiin syksyllä 2012 AVEK:in 
CreaDemo konseptointirahoitusta jota ei saatu. Hankkeen koordinaattorit hankkivat kuitenkin 
valmiuksia hyvinvointipalvelujen tuottamiseen yhteistyössä kunnan kanssa kolmannen sektorin 
johtoportaalle suunnatussa Kolmas lähde – Polku II koulutuksessa Aalto-yliopiston 
Kauppakorkeakoulun pienyrityskeskuksessa. Alustavassa hankesuunnitelmassa otettiin huomioon 
Polku II koulutuksessa saatu oppi, muualla toteutetuista hankkeista ja niiden sidosryhmistä haalittu 
tieto, sekä yhdistystoiminnassa kertynyt näkemys paikallisten taiteilijoiden erityisosaamisesta, 
tarpeista ja näkemyksistä. Toiminnan suunnittelussa oli eduksi käsitys kuvataiteilijan ammatin, 
työllistymisen ja tulonmuodostuksen haasteista, mahdollisuuksista ja rajoitteista.  

Tukeva 
porras 

Paikalliset 
taiteilijat 

Taiteen 
kenttä/ 

Luova talous 

Paikalliset ja 
valtakunnal- 

liset 
strategiat 

SOTE 
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D
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K
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Jo hankkeen ideointivaiheessa tutkittiin muun muassa ART 360, Sovella taidetta-, Terveyttä 
taiteesta, Myrsky, Taika 1 ja Taika 2, Voimaa taiteesta, KOLMIO, Inspis, Hymykuopat ja Osaattori 
-hankkeiden tuottamia tuloksia, materiaaleja ja metodioppaita. Lisäksi pyrimme toimintaa 
kehittäessämme ja toteuttaessamme pitämään jatkuvasti ajan tasalla tietomme vastaavien 
hankkeiden lisäksi niin TAIKE:n, Opetus- ja kulttuuriministeriön, sekä muiden pienempien 
organisaatioiden toteuttamista ajankohtaisista selvityksistä ja linjauksista koskien luovaa kasvua ja 
hyvinvointia taiteesta ja kulttuurista toiminnasta.  

 
 
Tavoitteita pilottijaksolle I vuodelle 2013 

• Edistää kuvataiteilijoiden toimintaedellytyksiä laajentamalla taiteilijoiden osaamisalaa 
• Kuvataiteilijoiden työllistyminen omassa ammatissaan  
• Toimialueella, eli Lahdessa olemassa olevien taidelähtöisten hyvinvointipalveluiden kysynnän 

ja taiteilijoiden erityisosaamistarjonnan kartoittaminen 
• Innovatiivisten hyvinvointistrategioihin sitoutuvien uudentyyppisten palvelutuotteiden 

suunnitteleminen ja pilotointi 
• Vastata toimialueella ilmenevään tarpeeseen taiteen ja kulttuurin soveltamisesta 

hyvinvointityössä.  
• Kehittää yhdistyksen osaamista hyvinvointipalveluiden tuottajana 
• Yhdistyksen valmiuksien kehittäminen toimia moniammatillisissa yhteistyöryhmissä 

palvelutuotteiden kehittämiseksi.  
• Verkostoituminen ja kumppanuuden elementtien hahmottaminen kunnan ja kolmannen 

sektorin välillä  
• Sopimusasiat 
• Laatukäsikirjan valmistelu, joka kuvaa yhdistyksen palvelutuotannon toimintamallia ja 

helpottaa tulevaisuudessa kuntaa arvioimaan kuvataiteen soveltamista hyvinvointityössä 
 
 
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoitusta haettaessa ajatuksena oli ensin työllistää 3-6 
kuvataiteilijaa sosiaali- ja terveystoimen alaiselle kentälle. Työjaksoja kaavailtiin 4-6 kuukauden 
mittaisiksi siten, että työn toteuttamiskohteita olisi voinut olla yhdellä taiteilijalla enemmän kuin 
yksi, kuitenkin vähintään 1 kk/kohderyhmä.  
 
OKM:n Rahoituksen varmistuttua Kauno ry:n jäsenyhdistysten jäsenille järjestettiin avoimia 
koulutusiltoja. Koulutuksiin osallistui 21 kuvataiteilijaa. Kiinnostuneita taiteilijoita ja hyviä 
työsuunnitelmia oli niin paljon, että hankkeen työllistämissuunnitelmaa muutettiin siten että 
mahdollisimman moni kuvataiteilija hyötyisi hankkeesta ja pääsisi laajentamaan omaa 
ammattiosaamistaan käytännön työssä oppimalla. Katsottiin myös tärkeäksi päästä seuraamaan 
erityyppisten työskentelytapojen istuvuutta toimipisteiden arkeen. Samalla tahdottiin luoda 
kontakteja useisiin toimipisteisiin kuvataiteen soveltamisen mahdollisuuksien saattamiseksi 
laajemmin toimipisteiden henkilökunnille tutuiksi. Monta Tukeva porras hankkeesta kiinnostunutta 
sosiaali- ja terveystoimialan alaista kohdetta jäi ilman yhteisöntaiteilijaa rahoituksen rajallisuudesta 
johtuen. Vaikka palkattavien taiteilijoiden määrää nostettiin ei kaikkia kiinnostuneita pystytty 
pilotin puitteissa työllistämään.  
 
Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksen puitteissa päätettiin työllistää vuoden 2013 aikana 
kahdeksan kuvataiteilijaa yhteisöntaiteilijoiksi ja Hämeen taidetoimikunnan avustuksella kaksi 
kuvataiteilijaa yhteisöjen työpajataiteilijoiksi. Yhteisöntaiteilijoiden konseptointijaksojen avulla 
haluttiin osoittaa kuinka yhteisön osana työskentelevä kuvataiteilija voi läsnä olevalla toiminnallaan 
ja taide välineenään huomioida, voimaannuttaa tai havahduttaa ihmiset osallistumaan omaan 
olemassaoloonsa.  
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Yhteisöntaiteilijakonsepti	  
 
Tukeva porras -hankkeessa kuvataiteilijat sijoittuvat yhteisöntaiteilijoiksi osaksi Sosiaali- ja 
terveystoimialan palveluiden työ- ja asiakasyhteisöjä tekemään omaa kuvataiteilijan työtään.  
Yhteisöntaiteilijakonseptissa kuvataiteen soveltamisella tarkoitetaan oman taiteellisen työn 
yhteisöllistämistä. Yhteisöllistämisen tapoja työstettiin kunkin taiteilijan henkilökohtaisten 
intressien mukaisesti ja ammatti-identiteettiä turvaten: hankkeessa taiteilija ei ole 
hoivatyöntekijä, terapeutti, esiintyjä eikä opettaja. Taiteilijoilla voi kuitenkin olla 
osaamisalanaan edellä mainittua koulutusta ja työkokemusta jota hyödyntää yhteisöntaiteilijana 
työskennellessään. 
 
Järjestettyihin koulutuksiin osallistuneita taiteilijoita pyydettiin laatimaan alustava työsuunnitelman 
idea. Taiteilijat ohjattiin käyttämään suunnitteluapunaan palvelumuotoilun työkaluja 
(tuotteistamisen portaat, minikokeilun suunnittelu, palvelupolku). Tärkeinä lähtökohtina 
työsuunnitelman laatimisessa olivat arvolupaus sekä palvelupolkuajattelu. Työsuunnitelmia 
kehitettiin eteenpäin pienryhmätyöskentelynä vertaisarvioiden ja taiteilijan niin halutessa hankkeen 
koordinoijat mentoroivat työsuunnitelman tekemisessä yksilöllisesti. Henkilökohtaista sparrausta 
tarjottiin sähköpostitse, puhelimitse ja tapaamisissa. Työsuunnitelmalta vaadittiin pohdintaa idean 
toteutuksesta alusta loppuun kohderyhmän erityispiirteet huomioiden. Huolellisen suunnittelun 
katsottiin olevan välttämätöntä kun luodaan käytännössä kokeillen kokonaan uudenlaista työnkuvaa 
tietoisina siitä, että yhteisön kanssa vuorovaikutuksessa toimiessa taiteilijan on myös kyettävä 
soveltamaan suunnitelmaansa ilman että sen perusajatus katoaa. Käytännössä monen taiteilijan 
työsuunnitelma löysi lopullisen muotonsa vasta taiteilijan asettuessa osaksi yhteisöään. 

Taiteen prosessin vieminen uuteen yhteyteen osaksi yhteisön sisäistä 
vuorovaikutusta on konseptimme perusta. Taiteilija sijoittuu 

yhteisöntaiteilijaksi tekemään omaa taiteellista työtään vuorovaikutuksessa 
yhteisön kanssa. Tukeva porras hanke ei ole työpaja-, esitys- tai 

lopputuloskeskeinen vaan prosessikeskeinen. Taide on kohtaamisen lähde. 

	  
Ensimmäiseksi yhteisöntaiteilijaksi rekrytoitiin laajan työtaustan omaava taiteilija perusteellisesti 
pohditulla ja taiteellisesti ”riskittömällä” työsuunnitelmalla. Ensimmäiseksi kohteeksi valittiin 
toimipiste jossa olisi mahdollisimman helppo aloittaa yhteisöntaiteilijatoiminnan pilotointi. Näin 
toimimalla työjaksosta saatiin tarvittavaa palautetta jonka perusteella voitiin muokata koordinoivan 
tahon suunnitelmat vakiinnutettaviksi käytännöiksi taiteilijoiden työn tueksi ja seurannaksi. 
Ensimmäisen työjakson perusteella myös suunniteltiin tavat toteuttaa yhteistyötä toimipisteiden 
kanssa. Työpäiväkirjojen ja työjaksoanalyysien palautteen perusteella otettiin käyttöön kahden 
viikon välein tapahtuvat työnohjaukset ja muutettiin työseurantalomakkeita. Konseptointijakson 
perusteella osattiin myös jatkossa ohjata taiteilijoita ottamaan huomioon työsuunnitelman 
muokkautuvuus työajan puitteisiin työjaksojensa edetessä ja tiedettiin mitä asioita 
toimipisteyhteistyössä tulee ennakoida. 

	  

Koordinointi,	  rekrytointi	  ja	  toimipisteet	  
 
Hankkeen koordinoijat toimivat yhteistyössä Sosiaali- ja terveystoimialan hallinnollisella tasolla 
vanhuspalveluiden, aikuissosiaalityön palveluiden (päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, 
työttömyys, lainrikkojat) ja lastensuojelupalveluiden johtajien ja heidän alaisten kanssa, sekä niiden 
toimipisteiden johtajien ja työntekijöiden kanssa joihin yhteisöntaiteilijat sijoittuvat 
työskentelemään. Hanke otettiin niin hallinnollisella tasolla kuin toimipisteissäkin lämpimästi ja 
uteliaina vastaan. Kaikilla osapuolilla on yhteinen intressi, hyvinvoinnin lisääminen taloudellisesti 
ja laadukkaasti. 
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Yhteisöntaiteilijoiden toimipisteet valittiin Lahden sosiaali- ja terveystoimialan edustajien kanssa 
käytyjen neuvottelujen perusteella lukuun ottamatta Lahden seudun nuorisoasuntoja, joiden 
kohdalla haluttiin kokeilla ryhmän muodostamista ilman taustaorganisaation pysyvää osallistumista. 
Neuvotteluissa Soten hallinnon tason kanssa kerrottiin taiteilijoiden työsuunnitelmista ja saatiin 
tietoa mahdollisista kohderyhmistä ja toimipisteistä. Toimipisteissä ja painotuksissa oli valinnan 
varaa. Kunnan edustajilta saadun näkemyksen avulla työstettiin edelleen joidenkin taiteilijoiden 
työsuunnitelmia täyttämään tiettyjä toimipistekohtaisia tarpeita jotka hankkeen ja 
yhteisöntaiteilijakonseptin kannalta arvioitiin erityisen kiinnostaviksi. Lopullisista 
taiteilijavalinnoista mahdollisiin toimipisteisiin yhteisöntaiteilijoiksi vastasivat hankkeen 
koordinoijat. Työnantajana yhteisöntaiteilijoille toimi koordinoiva taho Kauno ry. 

 

 

 

Työllistävä	  vaikutus	  vuonna	  2013	  
 
Tukeva porras – pilotissa vuonna 2013 työllistettiin sosiaali- ja terveystoimen alaiselle kentälle 
yhteisöntaiteilijoiksi: 

• 8 kuvataiteilijaa yhteisöntaiteilijoiksi 2-4kk jaksoiksi 15h- 32h/ viikko  
• 2 kuvataiteilijaa yhteisöjen työpajataiteilijoiksi 2,5h x 12krt  

Lisäksi hanke työllisti 2 kuvataiteilijaa (hankevastaava ja puolipäiväinen projektisihteeri) 4kk 
työsuhteisiin koordinoimaan hanketta. 

Yhteensä työllistävä vaikutus 12 kuvataiteilijaa 

LASTENKOTIPALVELUT 

Salinkallion 
perhekeskus: Salkku ja 

vastaanotto-osasto 

Metsäkankaan 
perhekeskus: 

pikkulastenkoti ja 
perhetyö 

Huhmarannan lastenkoti 

Mäntymäen lastenkoti 

AIKUISSOSIAALITYÖ 

Monitoimikeskus 
Takatasku 

Sosiaalitoimen 
työpaja OVI 

Lahden seudun 
nuorisoasunnot: 
nuoret aikuiset 

VANHUSPALVELUT 

Jalkarannan 
sairaala: 

psykogeriatrinen 
osasto J32 

Jalkarannan 
sairaalan eri 

osastoilta kootut 
kaksi ryhmää 

Mukkulan 
palvelutalo 
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Käytännöt 

• Sitoutuu	  toimipisteen	  toimintaohjeisiin,	  koskien	  muun	  muassa	  salassapitoa	  ja	  
vaitiolovelvollisuutta.	  
• Sitoutuu	  toimipisteen	  kanssa	  sovittuihin	  työaikoihin	  työsopimuksensa	  mukaisesti	  
• Ei	  luvatta	  esitä	  julkisesti	  tunnistettavaa	  kuva-‐	  tai	  muuta	  materiaalia	  toimipisteen	  
henkilöistä.	  
• On	  velvollinen	  raportoimaan	  työsuunnitelmansa	  toteuttamisesta	  täyttämällä	  päivittäistä	  
työpäiväkirjaa	  tuntikirjanpitoineen	  ja	  toimittamaan	  niiden	  kopiot	  sekä	  työpäiväkirjoista	  
koostetun	  työjaksoanalyysin	  kahden	  viikon	  välein	  työnantajalle.	  
• Työntekijän	  työajallaan	  valmistamien	  teosten	  omistus-‐	  ja	  käyttöoikeudesta	  sovitaan	  
tapauskohtaisesti	  ja	  sovittu	  kirjataan	  työsopimuksen	  liitteeseen.	  
• Materiaalikulujen	  korvaamisesta	  sovitaan	  tapauskohtaisesti.	  

Yhteisöntaiteilija	  

• Toimipisteiden	  kanssa	  kokoonnutaan	  aloituspalaveriin,	  jossa	  tutustutaan	  toimipisteen	  
käytäntöihin,	  toimintaohjeisiin,	  	  informoidaan	  henkilökuntaa	  yhteisöntaiteilijan	  työstä	  
ja	  sovitaan	  yhteisöntaiteilijaa	  koskevista	  käytännön	  asioista.	  
• Toimipisteeseen	  toimitetaan	  tarvittava	  esittelyteksti	  yhteisöntaiteilijasta	  ja	  hankkeesta.	  
• Toimipisteen	  kanssa	  kokoonnutaan	  kuukauden	  jälkeen	  välipalaveriin,	  jossa	  arvioidaan	  
yhteisöntaiteilijan	  työn	  tuloksia,	  vaikutuksia	  ja	  mahdollisuuksia,	  sekä	  toimitaan	  
välittäjätahona	  kuvataiteilijan	  ja	  toimipisteen	  välillä	  käsitellen	  työpäiväkirjasta	  ja	  
analyyseistä	  saatuja	  palautteita.	  Työnohjaukselliset	  asiat	  viedään	  yhteisöntaiteilijan	  
tietoon	  työn	  kehittämisen	  tueksi.	  
• Toimipisteiltä	  kerätään	  palautteet	  lomakkeilla	  yhteisöntaiteilijan	  työjakson	  lopulla.	  
• Toimipisteen	  kanssa	  kokoonnutaan	  loppupalaveriin.	  
• Palavereiden	  välissä	  toimipisteisiin	  ollaan	  yhteydessä	  jos	  taiteilijoiden	  työnohjauksessa	  
sille	  todetaan	  tarve	  tai	  jos	  käytännön	  järjestelyt	  sitä	  vaativat.	  
• Pääosin	  yhteisöntaiteilijat	  eivät	  itse	  osallistu	  toimipisteen	  väli-‐	  ja	  lopetuspalaveriin,	  
joissa	  tarkoituksena	  on	  saada	  tietoa	  konseptin	  istuvuudesta	  toimipisteen	  käytäntöihin.	  
• Kaikista	  toimipistepalavereista	  laaditaan	  muistio	  vaikuttavuuden	  arvioinnin	  tueksi	  ja	  
toimintaa	  ohjaavien	  käytäntöjen	  kehittämiseksi.	  
• Toimipisteisiin	  jääviin	  teoksiin	  sovelletaan	  tekijänoikeuslakia.	  

Toimipisteyhteistyö	  

• Taiteilijoille	  järjestetään	  työnohjausta	  kahden	  viikon	  välein.	  
• Taiteilijoita	  mentoroidaan	  työsuunnitelman	  toteuttamisessa	  ja	  työnkuvan	  
kehittämisessä	  ottaen	  huomioon	  sekä	  taiteilijan	  oman	  työskentelyn	  että	  toimipisteiltä	  
saatu	  palaute.	  
• Työnohjauksella	  turvataan	  taiteilijoiden	  työssä	  jaksaminen	  ja	  fokuksen	  säilyminen	  
taiteellisen	  työn	  soveltamisessa	  heidän	  hypätessä	  uuteen	  työnkuvaan	  vieraaseen	  
yhteisöön.	  

Työnohjaus	  

• Yhteisöntaiteilijoiden	  työn	  tulosten	  seuranta	  hankkeen	  kannalta,	  dokumentointi	  ja	  
kokemustiedon	  kokoaminen	  ja	  analysointi.	  
• Yhteisöntaiteilijakonseptin	  ja	  välittäjäportaan	  toiminnan	  mallintaminen	  toistettavaksi.	  
• Vaikuttavuuden	  arvioinnin	  suunnittelu	  kunnan	  näkökulmasta,	  arviointitiedon	  
keräämisen	  suunnittelu	  ja	  materiaalin	  laadinta,	  tulosten	  kokoaminen	  ja	  tulkinta,	  ja	  
niiden	  saattaminen	  esitettävään	  muotoon.	  
• Sidosryhmien	  osallistaminen,	  arviointiprosessin	  kautta	  sidosryhmät	  osallistuvat	  
palvelun	  laadun	  määrittelyyn	  ja	  kehittämiseen.	  	  
• Tiedotus,	  julkistaminen.	  

Kokonaisuus	  

KÄYTÄNNÖT 
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Yhteisöntaiteilijat 
 

 
 Anna Leppä työskenteli yhteisöntaitelijana sosiaali-
toimen Työpaja Ovessa käyttäen maalausmetodinaan 
(kognitiivista) empatiaa. Empatian perusmerkitys on 
myötätuntoisessa eläytymisessä. Sosiaalipsykologi-

sessa lähestymistavassa empatian merkitys laajen-
netaan tarkoittamaan emotionaalisen reagoinnin li-
säksi myös kognitiivista roolinottoprosessia, jossa 

tietoisesti pyritään asettumaan toisen asemaan. Anna 
Lepän kohtaamisesta työpaja Oven ihmisten kanssa 

syntyi maalauksia, joista on löydettävissä 
hienovaraisia ja monitulkintaisia viittauksia ihmisten 

sosiaalisesta olemisesta, siitä kuinka yhteiskunnat 
rakentuvat ja miltä marginaalissa oleminen tuntuu. 
Maalaamisen lisäksi Leppä elävöitti Työpaja Oven 

sosiaalisia tiloja ja installoi yhteisön käyttöön 
hiljentymishuoneen.  

 
 

 
Jyri Ala-Ruona piirsi ja maalasi pienimuotoisia muo-

tokuvia Monitoimikeskus Takataskun asiakkaista ja henkilö-
kunnasta. Teokset syntyivät yhteisön keskellä, kuitenkin 
siten että suurta osaa teoksista hän hioi valmiiksi myö-
hemmin vielä omalla työhuoneellaan. Yhteisöstä nous-
seet teemat olivat työ, tasavertaisuus ja näkyväksi 
tuleminen. Piirrokset Ala-Ruona lahjoitti malleina istu-
neille. Lahden seurakunta hankki Jyri Ala-Ruonan 
kuusiosaisen maalaussarjan kokoelmiinsa ja sijoitti sen 
Takataskun tiloihin yhteisöä ilahduttamaan. 
  
 
 
 
 
 

Juha Arvid Helmisen Lahden seudun 
nuorisoasunnoissa asuville nuorille järjestämässä 
työpajassa käsiteltiin valokuvan keinoin teemoja 

muiden elämä ja minun elämäni. Juha Arvidin 
työpajassa murrettiin nuorten aikuisten arjen rutiineja 

omakuvatyöskentelyssä ja havahduttiin tarkastelemaan 
omaa elinympäristöä sitä tulkiten. Ryhmään osallistuneet 
nuoret aikuiset olivat sosiaalitoimen asiakkaita ja osa 
kuului myös lastensuojelun jälkihuollon piiriin. Työpaja-
toiminta rohkaisi nuoria asettamaan itselleen itsensä 
kokoisia haasteita elämänhallinnan kokemusten 
lisäämiseksi ja täyttämään ne onnistumisen kokemusten 

saamiseksi. 

NÄE/
NÄY 

 
 
TUNNISTA
/ 
TUNNE 

PAIKKA/ 
PAIKKAANNU 
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Ö
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Pirita Oikarinen työskenteli Huhmarannan lastenkodissa. Yhtei-
söntaiteilijana Pirita muovaili savesta muotokuvia keltaisen 
puutalon pienistä asukkaista ja lopuksi valoi niistä kipsiveis-
tokset jotka lapset saivat ikiomikseen.  
 
Monien lasten vanhemmat ja sukulaiset vierailevat lastenko-
dissa säännöllisesti. Taiteilijan työ toi saman pöydän ääreen 
lapset, heidän vanhempansa sekä henkilökunnan maalaa-

maan, piirtämään ja muovailemaan. Lasten taiteilemista 
teoksista järjestettiin Huhmarannassa myös oma 

näyttely avajaisineen, jossa pienet ylpeät taiteilijat 
esittelivät aikaansaannoksiaan omille vierailleen. 
 
 

 
 

 
Lasse Ursin robottiveistoksineen on heittäytynyt kahteen itselleen 
uuteen ja tuntemattomaan ympäristöön Salinkallion perhekes-
kukseen ja Mäntymäen lastenkotiin. Hän on kutsunut yhteisöt 
seuraamaan kanssaan, kuinka taide tapahtuu sillä hetkellä ja 
siinä paikassa. Lasse toteuttaa teoksia kokeilunomaisesti, 
mielivaltaisesti ja spontaanisti, vaikka useimmiten hänen pii-
rustuksensa ja maalauksensa onkin tehnyt jokin hänen ra-
kentamansa kone.  
 
Yhteisöntaiteilijana Lassen työskentelyn aiheeksi nousi Sa-
linkallion perhekeskuksessa epätietoisuus. Mäntymäen 
lastenkodissa Lasse viritteli ideoita siitä pystyisikö hän ro-
boteillaan täyttämään ihmisten tavanomaisen ajatuksen siitä, että 

koneet voisivat helpottaa työntekijöiden työtä.  
 
 
 

Minna Alanko kiikutti Metsäkankaan pikkulastenkodille kasseissa ja pussukoissa 
mitä erilaisimpia elämää nähneitä kankaita, tilkkusia sekä vanhoja vaat-

teita. Lapset, heidän vanhempansa sekä ohjaajat, yksin tai yksissä 
tuumin, pääsivät hypistelemään, tunnustelemaan, ihmettele-
mään värejä, leikkimään ja valikoimaan kasoista omimmat.  

Kunkin valitsemista materiaaleista taiteilija ompeli kello 
yhdeksästä kolmeen lastenkodin keittiön pöydän ääressä 

mökkejä, taloja ja koteja. Keittiöstä, kodin sydämestä, 
pomppasi valmiiseen työhön mukaan hauskoja juttuja, 

iloja, suruja ja heijastuksia ihmisistä ja tapahtumista.  
Arkisten tapahtumien lomassa kuka tahansa saattoi tulla 
juttelemaan niitä näitä, kyselemään tai ehdottamaan yk-
sityiskohtia. Suuren tilanjakajaksi päätyvän tekstiilikol-
laasin lisäksi Alanko toteutti työjaksollaan yhteisön ju-

tusteluista lähtöisin olevia pieniä piristäviä hauskuutuk-
sia keventämään työntekijöiden mieltä raskaassa työssä. 

VAIKUTU
/ 
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OSA 
/ 
OSATTOMUUS 

 

 
OSATA/ 

OSALLISTUA 

”Älä ikinä pudota mua” 
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Satu Loukkola toimi Jalkarannan 
sairaalan yhteisöllisen piirustu-
styöpajan ohjaavana taiteilijana. 

Sadun piirustustyöpajoihin osallistui 
sairaalan eri osastojen asiakkaista 

kootut kaksi pienryhmää, jotka kokoontuivat kahdesti 
viikossa. Pienryhmätoiminnassa iloittiin seurasta ja 
rohkaistuttiin tekemään kuvaa kunkin ainutlaatuisella 
omalla tavalla. Sadun ohja-
uksessa innokkaat ikäihmiset 

tutustuivat kuvataiteeseen 
ilmaisukeinona ja piir-

sivät pastelliliiduin vapaita 
aiheita näkemyksensä ja 

toimintakykynsä mukaan: 
väriä, muotoa, rytmiä, viivaa, 

esittävää kuvaa tai tunnelmaa. Osalle 
ryhmiin osallistuneista kuvataide oli aivan uusi harrastus. Taisi joku 
oikeakätisenä itseään pitänyt rouvakin osoittaa, että vasen käsi on 
aivan yhtä kelpo piirtämään jos oikea käsi ei enää toimi. Työhönsä 
keskittyneet piirtäjät toimivat samalla oivallisina malleina Sadulle, joka 
sai nauttia ihastuttavien ryhmäläistensä muotokuvaamisesta. 
 

 
Marja-Liisa Jokitalo työskenteli Mukkulan palvelutalossa. Taiteilija kävi vanhusten 
kanssa kahdenkeskisiä keskusteluja ja kuunteli elämäntarinoita. Keskustelujen poh-
jalta syntyi kirjoitettuja elämänkertoja ja vanhusten toiveiden mukaisia maalauksia. 
Marja-Liisan maalaustyöpiste oli palvelutalon päivähuoneessa, jossa asukkaat pääsivät 
keskustelemana maalaamiseen liittyvistä valinnoista. Teoksissa kertojat ja kuvatut 

saattoivat taas tunnistaa itsensä, unelmansa ja elämänsä: taide tapahtui ja yhteisön ih-
misten välisessä vuorovaikutuksessa ja teki näkyväksi. Marja-Liisa toteutti maalaukset 

arvottamatta asukkaita, yksi maalaus muun muassa toteutettiin näkövammaiselle. Syntyneet 
elämänkerrat, maalaukset ja muotokuvat jäivät Mukkulan palvelutalon asukkaille, 
joiden ansiosta ne syntyivätkin. Työjakson jälkeen Marja-Liisa käsikirjoitti muisteluista 
koosteen ja toteutti ääniteoksen, jota kuuntelemalla kuuntelija voi asettua siihen asemaan 
jossa yhteisöntaiteilija toimipisteessä työskennellessään oli.  
 
 
Maria Kausalainen työskenteli Jalkarannan sairaalan psy-
kogeriatrisella osasto J32:lla ensisijaisesti asukkaiden 
vuoteiden äärellä. Työskentelyn päämäärä oli kommu-
nikaatiotapojen löytämisessä ja vuorovaikutussuhteen 
kehittämisessä silloin kun tunteiden ja ajatusten il-
maiseminen puhutulla kielellä asettaa keskustelulle 
erityisiä haasteita. Maria aloitti työskentelynsä luke-
malla yksittäisille asukkaille kirjoja ja selaten kuva-
teoksia heidän kanssaan kunnes taiteilijalle alkoi muo-
dostua käsitys asukkaan mieliaiheista ja tärkeistä 
muistoista. Kirjojen avulla syntyneiden keskusteluiden 
pohjalta Maria kuvasi valokuvia heidän kiinnostuksen 
kohteistaan, muistoistaan ja kaipuistaan. Näiden kuvien 
rinnalle Maria kuvasi osaston arkea ja ympäristöä. 

ALA 
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Helena Lehtinen työskenteli Jalkarannan sairaalan psykoge-
riatrisen osaston J32:sen päivähuoneessa, levottomim-
massa ja kovaäänisimmässä osaston tilassa. Sekä hen-
kilökunta että asukkaat saattoivat jatkuvasti seurata 
hitaasti helmi tai nappi kerrallaan etenevää työs-
kentelyä, antaa ajatusten seestyä. Hiljaisen kä-
dentyön seuraamisella on rauhoittava vaikutus.  
Joskus tärkeintä on vain olla läsnä, huomioida ja 
kuunnella. Osallistua voi sitenkin, että yhdessä 
lasketaan yksi, kaksi, kolme, neljä helmeä, ja 
taas uudelleen. Sitten nauretaan. 
 
Työskentelyn lähtökohtana Helenalla oli muistin 
pirstaloituneisuus, sen tarkkuus ja epätarkkuus. 
Valmiista teoksesta ”Muistin puutarha” löytyy 
asukkaiden muistinkukkien seasta myös osaston 
arki, henkilökunnan kärsivällisyyden kukka ja 
omaisten surun terälehti. Teos on esillä Osasto J32:lla 
ja sen osia voidaan käyttää kosketeltavina juhlakoruina 
asukkaiden tai henkilökunnan merkkipäivinä.   
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Taide sinne missä ihminen on! 
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TULOKSET 

Tukiko	  vai	  kaatuiko	  –	  mitä	  hoksattiin?	  
 
Hankkeen jalkautuessa toimipisteisiin opittiin asioita joiden tärkeyttä ei välttämättä oltu etukäteen 
osattu arvioida. Erilaisissa yhteisöissä aikataulut ja niiden luoma tuttu ja turvallinen arkirutiini 
olivat hyvin keskeisiä arjen sujumisen kannalta. Omaehtoiseen työskentelyrytmiin tottuneet 
taiteilijat sovittautuivat yhteisöjen aikatauluihin. Sekä työntekijöiden että asukkaiden kannalta oli 
tärkeää tietää ennalta taiteilijan työaikataulut. 
  
Etukäteen tiedettiin että taiteilijoilla on haastava rooli työyhteisöissä ”ulkopuolisena tekijänä”. 
Käytännössä huomattiin että hyvällä tiedotuksella on keskeinen rooli mahdollisten ennakkoluulojen 
torjumisessa ja purkamisessa. Mitä paremmin työntekijät ymmärtävät taiteilijan työn merkitystä ja 
käytännön työnkuvaa sitä paremmin taiteilija pääsee syventymään omaan työhönsä. 
  
Taiteilijoiden haastavana tehtävänä oli huomioida monituiset kohderyhmät henkilökunnasta 
asukkaisiin ja omaisiin asti. Hyvä vuorovaikutus henkilökunnan kanssa – esimerkiksi yhteiset 
kahvitauot ja avoin työilmapiiri– muodostuivat tärkeiksi. Taiteilijan työssä jaksamisen kannalta on 
merkittävää että hän ei jää ulkopuoliseksi yhteisössä jossa työskentelee. Vuorovaikutus 
henkilökunnan kanssa ei kuitenkaan yksin riitä, ainakaan kun taiteilija vasta konseptoi uutta 
työnkuvaansa. Tästä syystä taiteilijoita tuettiin työnohjauspalavereissa sekä tarjoamalla 
mahdollisuuksia kokemusten jakamiseen kuvataiteilijakollegoiden kesken. 
  
Työjaksojen lähestyessä loppuaan tuli yllätyksenä miten tärkeää oli saada prosessille selkeä lopetus, 
olkoon se sitten vaikka teoksen julkistamistilaisuus. Odotetusti tämä oli tärkeää etenkin 
lastensuojelun kohteissa mutta myös vanhus- ja aikuissosiaalipuolella oli merkityksellistä nähdä 
millainen tie on kuljettu yhdessä. 
  
Loppupalaverien yhteydessä heräsi keskustelua siitä millaista koulutusta taiteilijoille voisi antaa ja 
miten heitä voisi mahdollisimman hyvin valmistella toimimaan erilaisissa työympäristöissä. Yhtä 
lailla nousi esiin selkeä tarve toimipisteiden henkilökunnan kouluttamiseen.  
  
Yhteisön organisaation tuki on oleellinen kohderyhmän sitouttamisessa. Molemmissa 
työpajatyyppisissä malleissa oli ongelmana ryhmästä vetäytyminen. Tämä ei sinänsä haittaa niitä 
jotka ryhmiin jäävät jäljelle, mutta toiminta ei välttämättä soten näkökulmasta tavoita juuri heitä 
joille yhteisöllisyyden vahvistamisesta ja yhteisöntaiteilijan työn vaikutuksista olisi suurin hyöty.  
 

Toiminnan	  arviointi	  ja	  vaikuttavuus	  
 
Tukeva porras hankkeen ensimmäisenä 
pilottivuonna vaikuttavuustietoa kerättiin lähinnä 
taustatiedoksi varsinaisen vaikuttavuuden 
arvioinnin suunnittelemiseksi. Vuoden 2013 
pilottityöjaksojen perusteella voidaan todeta 
että yhteisöntaiteilijoiden läsnäololla on ollut 
myönteistä vaikutusta toimipisteissä. 
Liikahduttavia ja yllättäviäkin kokemuksia on 
saatu kaikissa keskenään hyvin erilaisissa 
kohteissa joihin taiteilijat ovat sijoittuneet.   

kyllä	  
94	  %	  

eos	  
5	  %	  

ei	  
1	  %	  

Koitko	  että	  yhteisöntaiteilijan	  
läsnäolosta	  oli	  iloa?	  
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Vaikutuksina	  vanhuspalveluissa 	  
 
Yhteisöntaiteilijan läsnäolo antoi vanhuksille mielekästä muuta ajateltavaa ja kokemuksen kuulluksi 
tulemisesta; työntekijöiden hoitotyölle jäi enemmän aikaa. Palautteen mukaan yhteisöntaiteilijan 
läsnäolo lieventää henkilökunnan riittämättömyyden tunteita kun yhteisössä on joku jolla on aikaa 
pysähtyä ja joka tuo myös henkilökunnalle tiedoksi esille nostamiaan aiheita ja asukkaiden 
persoonaa. Hoitotyössä keskustelu on hoitotyötä koskevaa, taiteilija sen sijaan tuo 
kommunikaatioon uutta, sen kuka tämä hoidettava ihminen on. Osaston henkilökunta ymmärtää, 
että taiteilijan läsnäolo poikkeaa radikaalisti viriketoiminnasta, että kuorolauluhetki on ”ihan kiva”, 
mutta yhteisöntaiteilijan läsnäolon merkitys on yhteisölle paljon syvempi. Tavallisessa 
viriketoiminnassa yksilö ei tule nähdyksi, kuulluksi, kohdatuksi itsenään, he vain ”ovat mukana”.  
 
Yhteisöntaiteilijalle jokainen ihminen on ainutlaatuinen yksilö omine luonteenpiirteineen ja 
kiinnostuksen kohteineen. Taiteilija menee asiakas edellä, hän kohtaa ihmisen ihmisenä, ei hoitajan 
ammattiroolin läpi. Taiteilijan kanssa löydetään oman elämän merkityksellisyyttä sekä kunkin oman 
historian että tämän hetken sisällöllisyyden kautta ja näin saadaan ajatukset pois omista vaivoista. 
Hoitajat huomasivat turhautuneiden vanhusten tyytymättömyyden vähentyneen. Henkilökunta oli 
vaikuttunut siitä kuinka taiteen keinoin voidaan joissain äärimmäisissäkin tapauksissa lopulta luoda 
vuorovaikutuksellinen kontakti myös hyvin poissaoleviin asukkaisiin, kuinka taiteilija saattaa 
keksiä tavat ja kokeilee ja hänelle muodostuu tarkka tilannetaju missä hetkessä kenenkin asukkaan 
kanssa kannattaa kontaktiin pyrkiä. Psykogeriatrisella osastolla taiteilija pystyi luomaan 
yhteisyyden kokemuksen jopa venäjänkielisen asukkaan kanssa, joka ei kommunikoi enää edes 
vaimolleen. Osaston henkilökunta piti kekseliäänä sitä kuinka yhteisöntaiteilija sai kielimuurin 
taakse unohdetun asiakkaan keskustelemaan ilmeillä ja eleillä vain pysähtymällä kokeilemaan 
jouluvalojen lamppujen toimivuutta. 
 
Keskusteluissa hoitohenkilökunnan kanssa nähtiin mahdollisuudeksi ja tarvealueeksi myös 
omaisten huomioiminen. Monilla omaisilla on suuria vaikeuksia kohdata oman läheisen tilaa ja 
tilannetta. Taiteilija voisi vaikuttaa myös tähän kohtaamattomuuteen, näyttää esimerkkiä ja mallia 
kuinka käyttää taidetta välineenä yhteyden muodostamiseksi ja omaisen ja läheisen välisen 
tapaamisen mielekkyyden lisäämiseksi. Henkilökunnan kanssa omaiset keskustelevat asiakkaan 
terveydellisestä tilasta, eikä resursseja tällaiseen omaisen ja asukkaan yhteyden pitämisen 
tukemiseen tällä hetkellä hoitotyöntekijöillä ole. 
 
Henkilökunnan toiveena nousi esiin myös että Tukeva porras hanke kehittäisi yhteyttä 
työntekijöiden ja hallinnollisen tason välille. Henkilökunnalla on tarve vanhustyön ja osaston 
todellisuuden nähdyksi tulemiseen sellaisenaan päätöksentekotasolle.  
 

 
 
 
 

Aikuissosiaalityössä Tukeva porras järjesti Samaa pataa -yhteisöllisen 
lounaan jossa osallistujat asemastaan riippumatta kokoontuivat 

yhteisen pöydän ääreen syömään. Tukeva porras hankkeen puitteissa 
ideoimme että koordinoijat voisivat järjestää tulevaisuudessa 

samantyyppisiä taiteellisen tason sisältäviä hierarkioista vapaita 
Vedetään titaanilonkalta –kahvikestejä luomaan hyväntuulista 

yhteisyyttä vanhuspalveluihin. Interventioissa kutsuttaisiin 
hallinnollisen tason edustajia osastojen henkilökunnan ja asukkaiden 

vieraiksi vanhuspalveluiden toimipisteisiin.  
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NOUKITTUJA VANHUSPALVELUISTA  
	  

”(Taiteilija)	  vastasi	  mm.	  potilaiden	  sosiaalisen	  kontaktin	  kaipuuseen.”	  

”Osalle	  asukkaista	  virkistystä.”	  

”Virkeämpiä,	  sosiaalisempia.”	  

”Selkeästi	  kiinnitti	  asukkaiden	  huomion.	  Seurasivat	  tämän	  työskentelyä	  lähellä.”	  

”Asukkaat	  olivat	  hieman	  sosiaalisempia.”	  ”Juttukaveri	  lisää	  virkeimmille	  potilaille.”	  

”Asiallisemmat	  potilaat	  tunnistivat,	  tulivat	  juttelemaan,	  katsoivat	  mielellään	  taiteilijan	  työskentelyä.	  Myös	  
jotkut	  dementoituneet	  toimivat	  samoin.”	  

”Hyväntuulisuus,	  muistojen	  herääminen.”	  

”Asukkaat	  piristyivät	  saadessaan	  aikaa	  taiteilijalta.”	  

”Psyykkisesti	  sairaat	  (joilla	  ei	  ole	  muistisairautta)	  kertoivat	  keskusteluista,	  lukuhetkistä,	  siitä	  kuinka	  
kuunnellessaan	  rentoutuu	  jne.	  Iloitsivat	  myös	  valokuvista	  ja	  kertoivat	  niiden	  sisällöstä.”	  

ympyröity	  sana	  virkeys	   	   	   	   ”Osa	  potilaista	  rauhallisempia.”	  

 ”Asukkaat huomasivat taiteilijan poissaolon kun hän oli lopettanut.” 

Työyhteisössä:	  

”Keskustelua	  syntyi	  enemmän.”	  

”Oikeasti	  vaikea	  sanoa.	  Ajoittain	  mukavia	  juttutuokioita	  mutta	  muuten	  hän	  oli	  vähemmän	  tekemisissä	  
henkilökunnan	  kanssa.”	  

”Ei	  vaikutusta	  omaan	  työhön	  mutta	  vaihtelua	  työyhteisöön.”	  

”(keskusteltiin)	  Mitä	  hän	  teki	  ja	  miksi.	  Mikä	  merkitys	  hänen	  läsnäolollaan	  pitäisi	  olla.”	  

”Minkälainen	  taideteos	  on	  tulossa.”	  

”Miten	  taiteilija	  otti	  kontaktia	  asukkaisiin,	  menetelmät.	  

”En	  huomannut	  mitään	  erityistä.”	  

”Herätti	  kiinnostusta	  ja	  keskustelua.”	  

”Oli	  tosi	  mukavaa	  ja	  kiinnostavaa	  keskustella	  taiteilijan	  kanssa;	  päästä	  sisään	  uuteen	  maailmaan.”	  

ympyröity	  sana	  tyytyväisyys	  	   	   	   ”Asukkaiden	  lämpöiset	  muistot.”	  

”Mitä	  voisi	  tuoda	  potilaille…vanhoja	  muistoja”	  

”Valokuvat	  olivat	  puhuttelevia.”	  

”Asukkaiden	  palaute.”	  

”Taiteilijoiden	  kyky	  löytää	  merkityksiä	  pienistä	  asioista.	  Työn	  ilo	  ja	  paneutuminen	  omaan	  työhönsä.”	  

”On	  hyödyllistä	  sekä	  potilaille	  että	  hoitajille.”	  

”Kiva	  kokemus!”	  

”Levollista	  rauhaisaa	  oloa.”	  

”En	  osaa	  sanoa.”	  

”Luo	  rauhallista	  ja	  rentoa	  ilmapiiriä,	  tuo	  lämpöä	  laitokseen.”	  

”Hyvin	  läsnäoleva	  asukkaiden	  kanssa.”	  

 

 
”Asukkaat eivät tahdo mennä ulos maailmaan.  
Yhteisöntaiteilija tuo maailmaa asukkaan omaan 
tuttuun ja turvalliseen ympäristöön.”  
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Vaikutuksina	  lastensuojelulaitoksissa  
 
Lastenkodin työyhteisöissä yhteisöntaiteilijoiden koettiin tuovan uusia näkökulmia työntekijöiden 
omaan työhön ja tahtoa löytää sopivia menetelmiä henkilökunnan käyttöön otettaviksi. 
Yhteisöntaiteilijan läsnäolo koettiin ilahduttavana lisänä työyhteisössä joka tukee henkilökunnan 
työssään jaksamista ja on luonteva osa laitosten arkea. Yhdessä laitoksessa taiteilija ei integroitunut 
koko yhteisöön työntekijöineen vaan käytti kaiken ajan lasten kanssa.  

Toisaalta joissain työntekijöissä kysymyksiä herätti se mikä rooli yhteisöntaiteilijalla yhteisössä on 
tai millainen sen tulisi olla yhteisöntaiteilijan ollessa lasten elämässä aikuinen ilman työhön 
sisältyvää hoito- tai kasvatusvastuuta, toisin kuin koulun, päiväkotien tai laitoksen työntekijöillä ja 
omilla vanhemmilla ja sukulaisilla on. Vaikka yhteisöntaiteilijat sitoutuvat 
salassapitovelvollisuuteen ja muihin laitosta koskeviin käytäntöihin, huomasivat jotkut työntekijät 
toisia työntekijöitä häiritsevän yhteisöntaiteilijan läsnäolon. Palautteissa kukaan ei kuitenkaan 
maininnut taiteilijan läsnäoloa itseään tai työtään häiritseväksi. Reilusti yli puolet palautteisiin 
vastanneista kokivat että yhteisöntaiteilijan läsnäolo vähensi työtaakkaa eikä rasittanut työyhteisöä 
vaikka kokeilu aiheutti myös järjestelemistä ja uuteen totuttelua. Uusi ja erilainen koettiin pääosin 
myönteisenä ja virkistävänä ja luovien elementtien rentouttavan työilmapiiriä, virittävän omaa 
ajattelua ja lisäävän voimaannuttavaa keskustelevuutta. 

Päällimmäiseksi palautteissa nousi toistuvasti esille innostunut odotus siitä kuinka taidetta soveltaen 
voitaisiin lisätä lapsen lakisääteistä perusoikeutta olla osallisena itseään koskevissa prosesseissa. 
Taiteelliseen toimintaan osallistumisen todettiin myös rauhoittavan lapsia alkuinnostuksesta 
aiheutuvan levottomuuden jälkeen, ja joissain kohteissa ohjaajia ällistytti lasten ja nuorten 
keskittymiskyky, syventyminen ja pitkäjänteisyys kädentaitojen äärellä.  

Kerätyistä palautteista juuri lastensuojelusta nousi esiin eniten kysymyksiä 
yhteisöntaiteilijatoiminnan mahdollisuuksista ja haasteista, mutta myös eniten kiinnostusta etsiä 
näihin kysymyksiin vastauksia. Kuinka yhteisöntaiteilijan läsnäolo ei hankaloittaisi arjen rutiineista 
suoriutumista tai olisi pois oma-ohjaajan kanssa vietetyltä ajalta vaan toimisi välittäjänä oma-
ohjaajan ja lapsen välillä. Kuinka taiteen keinoin voidaan auttaa lasta sanallistamaan tunteita, 
kehittää omanarvontunnetta ja tuottaa kokemuksia vaikuttamisen mahdollisuuksista.  

	  
NOUKITTUJA LASTENSUOJELUSTA 
 

”Toisaalta	  oli	  mukava,	  kun	  lapsilla	  oli	  ”uusi	  aikuinen”,	  joka	  puuhasteli	  aivan	  erilaisia	  juttuja.	  Toisaalta	  lapset	  
”jumittuivat”	  taiteilijan	  seuraan	  heidän	  omat	  tehtävänsä	  pitkittyivät.”	  

”Lapset	  olivat	  välillä	  tiiviimmin,	  välillä	  vähemmän	  seuraamassa	  taiteilijan	  toimia,	  joten	  helpotustakin	  tuli.	  
Mukavia/antoisia	  keskusteluja	  syntyi	  lasten	  kanssa	  taiteesta.”	  

”Mukava	  piristysruiske	  arkeen.	  Luovuuden	  (oman)	  herääminen.”	  	   ”Työtaakka	  väheni.”	  

”Vaihtelua,	  virkistystä,	  uusia	  ajatuksia,	  rikastuttavaa,	  hyvä	  juttu.”	  

”Ei	  rasittanut	  millään	  tavalla.	  Oli	  mielenkiintoista	  päästä	  ensimmäistä	  kertaa	  elämässä	  tutustumaan	  taiteilijaan.	  
Kävin	  Lassen	  kanssa	  mielenkiintoisia	  keskusteluja	  mm.	  taiteesta	  ja	  elokuvista.	  Mukava	  tyyppi,	  sai	  hyvälle	  

tuulelle.	  Taiteen	  tekemisen	  seuraaminen	  toi	  kivaa	  vaihtelua	  työarkeen.”	  

”Mietin	  mitkä	  tekijät	  määrittelevät	  työtä,	  miten	  työ	  näkyy	  ulospäin.”	  

”Herätti	  keskustelua,	  johdatti	  ajatuksiin,	  rikastutti	  päivää…”	  

”Ei	  rasittanut	  muita,	  eikä	  lisännyt	  työtaakkaa.”	  

”Työtaakka	  lisääntyi,	  toiminta	  vaikutti	  myös	  muuhun	  lasten	  kanssa	  vietettävään	  aikaan	  (omaohjaaja-‐ajan	  
väheneminen).”	  
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”Minusta	  oli	  mukavaa	  että	  pienillä	  lapsilla	  oli	  mahdollisuus	  olla	  yksi	  
kerrallaan	  aikuisen	  huomion	  keskipisteenä.	  Oli	  myös	  itse	  helpompi	  
keskittyä	  lasten	  kanssa	  olemiseen	  kun	  joku	  heistä	  oli	  välillä	  muualla.”	  

”Vaihtelua	  työhön	  tuli.	  Lapsille	  ei	  tarvinnut	  keksiä	  taiteilijan	  ollessa	  
muuta	  tekemistä.	  PIRISTI	  ARKEA!	  TYKKÄSIN!”	  

”Positiivinen	  kuva	  jäi,	  lisäsi	  moniammatillisuutta.”	  

”Toi	  vaihtelua	  ja	  erilaista	  keskustelun	  aihetta	  työyhteisön	  kesken.	  Ei	  
rasittanut	  millään	  lailla	  	  –	  päinvastoin.”	  

”Kiva	  saada	  visuaalista	  virikettä.”	  

”Keskustelua	  taiteesta,	  taiteen	  tekemisestä	  luomisprosessista.”	  

”Kuulin	  monen	  työntekijän	  sanovan,	  että	  lapset	  saavat	  yhteisötaiteilijalta	  
tekemisen	  kautta	  yksilöllistä	  ja	  mukavaa	  huomiota.”	  

”Erilaisia	  lähestymistapoja	  ja	  uteliaisuutta	  niihinkin,	  ehkä	  heittäytymättömyyttä	  
hektisyydessä	  –	  harmi.”	  

”Kun	  mukaan	  lähtee	  tyhjän	  pään	  tekniikalla	  ilman	  ennakko-‐odotuksia,	  ei	  ole	  vertailukohtaa.”	  

”Osallistaminen	  ja	  luovat	  menetelmät	  toimivat	  hyvin.	  Lapsille	  voisi	  asettaa	  vielä	  jonkinlaisia	  tavoitteita,	  mihin	  
taiteella	  pyritään	  vaikuttamaan	  (esim.	  itsetunnon	  kohottaminen).”	  

”Käsitykseni	  taiteen	  käytöstä	  ls-‐työkentässä	  vahvistui	  ja	  sai	  uskomaan	  enemmän	  ”perinteisen”	  
työtavan	  muutoksen	  mahdollisuuteen.”	  

”Vahvistui	  entisestään	  positiivinen	  kuva.”	   	  ”Iloinen	  mielenkiinto	  lisääntyi.”	  

”Hyödyllistä,	  etenkin	  pienille	  hyvä	  tapa	  käydä	  asioita,	  tunteita	  ym.	  läpi.”	  

”En	  olisi	  uskonut,	  että	  murrosikäiset	  lapsetkin	  innostuvat	  taiteilemaan.	  Yhteinen	  aika	  taiteilijan	  kanssa	  oli	  
mukavaa.”	  

”Voisi	  käyttää	  eri	  ryhmien	  (jälkihuolto	  mm.)	  yhteisötaiteiluna.”	  

”Ehkä	  lasten	  traumoja	  ja	  kipupisteitä	  voisi	  työstää	  taiteen	  keinoin.”	  

”	  Pohdimme	  miten	  yhteisöntaiteilijan	  työskentely	  sopii	  –	  vai	  sopiiko-‐	  lastensuojelutyön	  arkeen	  ja	  millainen	  
taiteen	  soveltaminen	  sopisi.”	  

”Puhuimme,	  että	  uusia	  asioita	  on	  mukava	  ja	  tarpeellinen	  käyttää	  lastenkoti-‐työssä.”	  

”Taidetta	  voi	  tehdä	  missä	  vain.”	   ”Uudenlaisten	  toimintatapojen	  ”aukeaminen”	  

”Työyhteisö	  toimi	  entiseen	  tapaansa,	  taiteilija	  sopeutui	  hyvin	  joukkoon,	  hänestä	  oltiin	  kiinnostuneita.”	  

”Etukäteen	  tarkempi	  ”sapluuna”	  taiteilijan	  roolista.	  Työaikoja	  voisi	  miettiä	  vielä	  paremmiksi	  (lapset	  pääsisivät	  
osallistumaan	  enemmän.)	  Oma	  ilta	  jokaiselle	  lapselle?”	  

”Oli	  hyvä,	  että	  taiteilija	  pyytääkin	  välillä	  lasta	  osallistumaan/katsomaan,	  mutta	  tämä	  menee	  paljolti	  lasten	  
innostuksen	  mukaan	  kuitenkin.”	  

”Taiteilijan	  läsnäolo	  oli	  mielenkiintoista,	  lämmintä	  ja	  rauhoittavaa.”	  

”Lapsen	  osallisuuden	  tukeminen	  lastenkodin	  arjessa	  kuvataiteen	  avulla,	  taiteilija	  oli	  helposti	  lähestyttävissä	  ja	  
luontevasti	  läsnä	  arjessa.”	  

”Taide	  sopii	  kaikille	  ja	  joka	  koossa	  ☺”	   	   ”Sitä	  voisi	  käyttää	  työssämme	  paljon	  enemmän.”	  

”Taide	  voi	  olla	  osa	  arkea	  ilman	  että	  siitä	  täytyy	  etsiä	  sen	  suurempaa	  merkitystä.”	  

”En	  ollut	  osannut	  odottaa	  niitä	  erilaisia	  sovelluksia	  mitä	  roboteilla	  saa	  aikaiseksi.”	  

”Olen	  aina	  pitänyt	  kuvataidetta	  yhtenä	  tärkeänä	  osana	  lasten	  kanssa	  työskentelyä	  vaikkei	  omakohtaisia	  
kokemuksia	  asiasta	  ole.”	  

”Olen	  ollut	  aina	  sitä	  mieltä	  että	  eri	  aloja	  pitäisi	  enemmän	  linkittää.	  Tämä	  kokemus	  vahvisti	  
näkemystä.”	  
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Vaikutuksina	  aikuissosiaalityössä	  
 
Kuvataiteen soveltamisesta aikuissosiaalityön palveluiden tukena todettiin, että yhteisöntaiteilijan 
avulla on mahdollista saada esiin yhteisöä ja sen yksilöitä koskevaa inhimillistä tietoa johon ei 
muutoin helposti päästä käsiksi. Kuvataiteilijaa ei koeta auktoriteetiksi vaan kohtaaminen tapahtuu 
ilman leimaantumisen kokemuksia. Molemmissa aikuissosiaalityön yhteisöissä joissa 
yhteisöntaiteilijat toimivat, oli painotuksena tasavertaisuus ja yhteisöllisyyden lisääminen.  

Etenkään hyvin haastavissa olosuhteissa elävien aikuisten kanssa työskennellessä taide ei ole 
mikään taianomainen avain korjata elämän epäkohtia, mutta se toimii hyvin avaimeksi tilaan jossa 
sosiaalisia palveluita voi avoimemmin ottaa vastaan. Palautteiden enemmistön mukaan 
yhteisöntaiteilijan läsnäolo ja toiminta lisäsi mielekkyyttä käyttää palvelua, lisäsi elämäniloa, 
tunnetta mahdollisuudesta vaikuttaa ja osallistua, sekä herätti keskustelua, uusia näkökulmia omiin 
ajatuksiin ja omaa innostusta uusia asioita kohtaan. Yhteisöntaiteilijan toiminnan myös koettiin 
vahvistavan ryhmähenkeä ja tasavertaisuutta, hän tuotti iloa ja oli valmis kuuntelemaan. 

Joissain tapauksissa aikuissosiaalityön asiakkailla voi olla vaikeus tunnistaa ja kynnys tunnustaa 
itsessä tapahtuvia vaikutuksia silloin kun omassa elämässä on jatkuvia pettymyksiä ja ns. seinä 
vastassa. Kuitenkin tällöinkin vaikutuksia saatetaan nähdä toisissa yhteisön ihmisissä selvästi ja 
alleviivatusti. Vaikka vaikutuksia yksilöihin ei laajasti syntyisi, on yhteisön kokonaisuudessa 
tapahtuvat muutokset helppoa todeta ja toisaalta yhdelle yksilölle yhteisöntaiteilijan työn 
vaikutukset saattavat olla järisyttäviä, perustavanlaatuisesti omaa itseä koskevia ja elämän suuntaa 
kääntäviä.  

NOUKITTUA AIKUISSOSIAALITYÖN KENTÄLTÄ 
”Oli	  mukava	  keskustella	  aiheesta	  kuin	  aiheesta.”	  

”Ilopilleri,	  positiivinen.”	  

”Eri	  näkemyksiä	  asioista	  ja	  mielenkiintoisia	  keskusteluja.”	  

”Muidenkin	  kiinnostusta	  kuvataiteisiin.”	  	  

”Ehkä	  jonkinlaista	  avautumista	  porukassa.”	  

”No	  Anna	  pyöri	  täällä	  ja	  aina	  sillä	  oli	  jotakin	  mielessä.”	  

”Toiset	  kyllä	  piirteli	  joka	  päivä.”	  

”Kyllä	  heräsi	  keskustelua	  että	  mitä	  taiteilija	  piirsi	  ja	  maalasi	  täällä!”	  

”Funtsittiin	  mitä	  kukakin	  näkee	  tai	  miten	  erilailla	  jokainen	  kokee	  kuvat.”	  

”Kuinka hyvin taiteilija osasi ilmaista tauluissa asiakkaan ”sisäistä minää”. Tunnisti heti asiakkaan.” 

”Ihmettelyä mm. öljyväritöistä. Tiedän että oli ihmisiä jotka olisivat (salaa) toivoneet, että olisivat päässeet malliksi. 
Aulaan ripustettavaa näyttelyä odotetaan. Työhuoneelle pääsyä odotetaan.” 

”Kuka oli maalattu ja oliko työ hyvä.” 

”Suurin vaikutus oli että taiteilijan läsnäolo ja työskentely nimenomaan vilkastutti tarvetta keskusteluihin. Keskustelut 
ovat avain ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen.

	  

”Vaikka olin tiedostanut, että sosiaalityö ja kulttuuri voivat olla hedelmällisessä tekemisessä toistensa 
kanssa. Tämä vahvisti ajatuksiani siitä entisestään.”  

 

”Vähän syvennystä kuvataide maalaamiseen, piirtämiseen ja ideoihin.” 

”Taide kiinnostaa enemmän.” 

”Olen ostanut muutaman taidekirjan.” 

”Voisin kuvitella käyväni vaikka taidenäyttelyssä.” 

alleviivattu	  sana	  ryhmähenki	  

alleviivattu	  sana	  keskustelevuus	  
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”Yhteisöntaiteilijoilla ja taiteella yleisemminkin voisi olla suurempikin merkitys työyhteisöjen 
toimintakykyyn, luovien ratkaisujen löytämiseen ja työhyvinvoinnin lisäämiseen.” 

 

”Hymy – myönteinen elämänasenne.” 

”Tosi mukava tyyppi. Helposti lähestyttävä.” 

”Rauhallisuus ja hyvä mieli ja lämpö. Hän näki 
kaikissa jotain kaunista.” 

”Miten hyvin taiteilija ”sulautui” joukkoon. Hänen 
arvostava käytös asiakkaille ja työntekijöitä kohtaan.” 

”Rento	  keskustelu.”	  

”Iloisuus,	  avoimuus,	  tasavertaisuus.”	  

	  

”Kiva	  ystävällinen	  mies,	  helposti	  lähestyttävä.”	  
”Hauskaa	  ja	  positiivista”	  

”	  Moi,	  mä	  oon	  Anna!”	  

”Ruoka”	  

”Kuuma	  soppa”	  

”Värit”	  

”Eri	  näkemyksiä	  asioista.”

”Mukavat ja mielenkiintoiset keskustelut taiteesta ja saada olla mukana kuvataiteen tekemisessä (malli).” 

”Jyrin innostus henkilökuvaukseen ja myös hänen tekemänsä pariskuntien käsikuvaus on todella upeata.” 

”Ihmiset, joita Jyri piirsi tulivat nähdyiksi itselleenkin uudella ja arvokkaalla tavalla!” 

”Monet ihastelivat ja kyselivät ahkerasti ja taisivat tilailla töitäkin.” 

”Taitavia muotokuvia.” 

”Suurin vaikutus oli että taiteilijan läsnäolo ja työskentely nimenomaan vilkastutti tarvetta keskusteluihin. 
Keskustelut ovat avain ihmissuhteiden ja vuorovaikutuksen lisäämiseen.” 

”Ainakin taiteilijan läsnäollessa ja kuvien esillä ollessa vaikutusta on havaittavissa.” 

”Ala-aulassa oli enemmän vilinää.” 

”Kyllä huomaa: aika ennen ja jälkeen yhteisöntaiteilijan. Toivottavasti osa tauluista jää meidän iloksi.” 

 

 

 

 

kyllä	  
69	  %	  

eos	  
16	  %	  

ei	  
15	  %	  

”Jo
tai

n 

jär
jel

lis
em

pää
.” 



 22 

 
Arviointi-‐	  ja	  vaikutustiedon	  kerääminen	  
 
Vaikutus- ja arviointitiedon tuottaminen ja kerääminen yhteisöntaiteilijoiden kanssa 
Vaikuttavuustiedon keräämiseksi, työnkuvan mallintamiseksi ja tulevan vaikuttavuuden arvioinnin 
suunnittelemiseksi jokainen yhteisöntaiteilija on pitänyt päivittäistä työpäiväkirjaa, jota on täytetty 
apukysymysten avulla. Tietoa on kerätty myös keskusteluin, palautelomakkein ja työnohjauksissa. 
Toimintaa on videoitu, valokuvattu ja äänitetty. Erilliseen työjaksoanalyysiin koottiin kahden 
viikon välein päiväkirjan keskeiset asiat työpäiväkirjojen havainnoista ja kirjattiin kontaktien 
yhteismäärä  
 
Koulutustarpeita vastaamaan ja koulutusmuotojen kehittämiseksi taiteilijat ovat täyttäneet 
palautelomakkeet koulutuksista, työryhmätapaamisista ja työskentelystä ja toimintaa ohjaavaa tietoa 
on kirjattu muistiin myös avoimista keskusteluista. Täytettyjä palautelomakkeita koulutuksista 
saatiin 33 kappaletta. 
 
Vuoden 2013 yhteisöntaiteilijoilta tullaan vielä keräämään kokonaispalautteet Tukeva porras 
pilotista ja taiteilijan työstä ja työllisyydestä. Palautekysely tulee sisältämään kysymyksiä ”Pitäisi 
laajentaa työnkuvaansa” julkaisusta palautteen liittämiseksi jo olemassa olevaan taustatietoon 
(Herranen, Houni, Karttunen 2013). 
 
 
 
Vaikutus- ja arviointitiedon tuottaminen ja kerääminen yhteistyössä toimipisteiden kanssa 
Ennen yhteisöntaiteilijan työjakson alkua jokaisessa toimipisteessä on pidetty aloituspalaverit, 
joissa on tutustuttu toimipisteisiin ja hahmotettu alkutilanne siitä kuinka tuttua kuvataiteen 
soveltaminen henkilökunnalle on.  
 

 
Noin puolessa välissä yhteisöntaiteilijoiden kahden 
kuukauden konseptointijaksoja on pidetty välipalaverit, 
joissa on keskusteltu ja saatu suullista toimintaa 
ohjaavaa palautetta. Välipalaverissa arvioidaan millä 
tavoin yhteisöntaiteilija on integroitunut yhteisöön ja 
millaisia vaikutuksia yhteisöntaiteilijan läsnäolosta 
yhteisössä on havaittu ja millaisia odotuksia 
loppujaksolle asetetaan. Välipalavereihin paikasta 
riippuen on osallistunut joko koko henkilökunta tai osa 
siitä tai toimipisteen johtajan, esimiehen tai muu 
yhteyshenkilö yksin tai työntekijäedustajan kanssa.  
 
Loppupalavereissa toimipisteissä on koottu 
kokemukset yhteisöntaiteilijoiden 
konseptointityöjaksoilta ja usein myös suunniteltu 
tulevaa yhteistyötä. Työyhteisöt ovat hämmästyneitä 
siitä kuinka yhteisöntaiteilijasta on tullut osa yhteisöä 
ja kuinka alussa ei olla tiedetty lainkaan mitä 
konseptointijaksolta odottaa tai siltä on odotettu jotakin 
aivan muuta kuin millaiseksi yhteisöntaiteilijan 
toiminta on osoittautunut, mutta lopussa odotukset ovat 
kuitenkin ylittyneet.  
 

Palautteiden kannalta antoisimmat palaverit ovat koko henkilökunnalle avoimia ja 
kehitysehdotuksia on saatu eniten silloin kun yhteisöntaiteilijat eivät ole paikalla. 

kyllä	  
16	  %	  

eos	  
4	  %	  

ei	  
80	  %	  

Onko	  sinulla	  aiempaa	  kokemusta	  
kuvataiteen	  soveltavasta	  käytöstä	  
hoitotyön	  tukena?	  
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Kehittämisehdotukset eivät tällöinkään ole kohdistuneet yhteisöntaiteilijan työsuunnitelmaan, vaan 
yleisesti mahdollisuuksiin ja visioihin joita yhteisöntaiteilijatoiminnalla voisi olla. Henkilökunnalle 
on helpompaa ilmaista toimintaan kohdistuvia odotuksia koordinoijille ja kehittää koordinointia 
koskevaa yhteistyötä kun henkilökunta ei keskity antamaan palautetta suoraan yhteisöntaiteilijalle 
vaan he voivat kertoa laajemmin työyhteisön asioista. Johto ei myöskään välttämättä ole niin avoin 
toimialaansa yleisesti koskevista aiheista jos yhteisöntaiteilija on paikalla, ehkäpä siksi ettei 
yhteisöntaiteilija ottaisi liikaa vastuuta vaikuttaa näihin yleisiin asioihin. 
 
Toimipisteiltä kerätään vaikuttavuustietoa palavereiden lisäksi myös palautelomakkein. Joissain 
toimipisteissä kohderyhmästä riippuen palautekyselyjä on kerätty työntekijöiden lisäksi myös 
kokemusasiantuntijoilta (asiakkaat) ja omaisilta. 
 
Kerätyn palautteen perusteella jokainen toimipiste koki 
oman yhteisöntaiteilijan osaksi yhteisöä meidän 
taiteilijaksi ja juuri heille sopivaksi. On todettu, että 
toimintaa ohjaavaa kielteistä tai epäkohtia osoittavaa 
kritiikkiä on hyvin vaikea saada vaikka palautelomakkeet 
on täytetty nimettöminä. Yhteisöntaiteilijan työjakson 
lopulla kaikki osalliset ovat kiitollisia, hiukan haikeita ja 
toivovat jatkoa. Voi olla että saadun ilon vuoksi halutaan 
antaa ensisijaisesti kiittävää palautetta ohjaavan kritiikin 
sijaan. Toinen syy kritiikin saamisen hankaluuteen johtuu 
siitä yksinkertaisesta syystä, että yhteisöillä ei ole 
tarvittavaa taustatietoa yhteisöntaiteilijan ja taidetta 
soveltavan yhteistyötoiminnan arvioimiseksi. Tästä syystä 
Tukeva porras hankkeessa tullaan jatkossa keskittymään 
koordinoinnin taholta myös työntekijöiden, 
välittäjäportaan ja yhteisöntaiteilijoiden välisen 
mentorointikäytännön käyttöönottoon tiedon ja osaamisen 
ristiinpöllyttämiseksi.  

 

	  
 

kyllä	  
52	  %	  

eos	  
38	  %	  

ei	  
10	  %	  

Muuttuiko	  käsityksesi	  
kuvataiteen	  soveltamisesta?	  

kyllä	  
69	  %	  

eos	  
25	  %	  

ei	  
6	  %	  

Herättikö	  kuvataiteen	  
soveltaminen	  keskustelua?	  

kyllä	  
84	  %	  

eos	  
16	  %	  

ei	  
0	  %	  

Oliko	  yhteisöntaiteilijalla	  mielestäsi	  
vaikutusta	  asiakkaisiin?	  
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Kokonaisarvio	  palautteiden	  perusteella	  
 
Vuorovaikutussuhteet ”ei-kenenkään-maalla” taideprosessit välittäjänä voivat auttaa asiakkaita 
paikantamaan itsensä osallistujaksi omaan elämäänsä. Taideprosessi voi siis toimia sanakirjana, 
muistitikkuna tai lankana jota seuraamalla löytyy se kipua tuottava neula kasaantuneiden ongelmien 
suovasta.  

Konseptointityöjaksojen perusteella on ilmeistä, että yhteisöntaiteilijat pystyivät toimimaan  
asiakkaiden kokemusten ja tunteiden välittäjinä ja myös tekemään toimipisteissä omaa taiteellista 
työtään. On tietenkin yksilöllistä kenelle yhteisöntaiteilijatyyppinen työ sopii sen perustuessa niin 
vahvasti vuorovaikutukseen ja aitoon läsnäoloon. Sen lisäksi että toimipisteiden asiakkaat kokivat 
nähdyksi ja kuulluksi tulemisen tunnetta, myös henkilökunnasta monet näkivät Tukeva porras 
hankkeen mahdollisuutena välittää omia kokemuksiaan työstään ”sinne ylös”, eli alan 
hallinnolliselle tasolle.  

”Toivottavasti jakso saisi jatkoa. Paljon.”  

”Hienoa	  työtä!	  Toivottavasti	  ko.	  toimintaa	  toteutetaan	  jatkossakin	  ja	  kuvataidetta	  hyödynnetään	  
lastensuojelutyössä.”	  

 
”Hieno homma. Kannattaa jatkaa tulevaisuudessakin.”  ”Pidempiä jaksoja.”  

”Kiva juttu! Uudestaan.”  ”ISO KIITOS! Hienoa, että saimme hänet tänne.” 
 

”Kiitos teille!  
Toivon, että tästä asiakkaiden luo jalkautuvasta työtavasta tulisi pysyvä osa ja järjestelmä yhteiskuntaamme!” 
 

”Pilotin kesto oli aivan liian lyhyt.” 
 

”Tämä	  on	  hyvä	  ja	  tarpeellinen	  hanke,	  tulee	  vain	  löytää	  ne	  sopivat	  kohteet,	  koska	  kaikkiin	  ei	  tietenkään	  sovellu	  ☺”	  
	  

”Kiitos,	  että	  saimme	  taiteilijan	  luoksemme.”	  
	  

”Taiteilijoille	  tsemppiä!	  Kuin	  myös	  vastaaville,	  olette	  TIENRAIVAAJIA.	  Nostan	  hattua!”	  
	  

”Kaikki	  vastaavanlaiset	  jutut	  ovat	  tervetulleita.”	  
	  
”Laajentakaa	  työtänne	  lastensuojeluun	  ja	  muuhunkin	  sosiaalipuolen	  työhön!”	  
	  
”Hieno	  kokemus	  lapsille	  ja	  työntekijöille	  –	  jouhevasti	  taiteilija	  sulautui	  joukkoon	  –	  SAMANLAISTA	  LISÄÄ!”	  
	  
”Loistava	  hanke,	  lisää	  tällaista!!	  Kiitokset!”	  
	  
”MAHTAVA	  KOKEILU.	  LISÄÄ	  TÄLLAISTA.	  Taiteilijat	  ”tavisten”	  pariin.	  :D”	  
 
 

”Taideterapeutti ja taiteilija Shaun McNiff luonnehtii prosessiin 
luottamisen perustuvan uskomukseen, että jotain arvokasta tulee esiin, kun 

rohkeasti astumme tuntemattomaan (McNiff 1998, 27). Tanssitaiteilija 
Kirsi Heimonen kuvailee prosessiin luottamisen olevan antautumista 

uudelle. Heimonen käsittelee tanssimisen kokemuksia koskevassa 
tutkimuksessaan ei-tietämisen tilaa, joka syntyy, kun antaudutaan uudelle, 
heittäydytään tuntemattomaan. Taiteen avulla ihminen asettuu maailmaan 

ja aistii maailmaa itselleen uudella tavalla.”  

(Heimonen 2009, 298) 

 ”Kiitos, että toitte taiteen meille!” 
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Asetetut tavoitteet 
 

Vaikuttavuuden	  arvioinnin	  suuntaviivat	  -‐	  miten	  ja	  miksi? 
 
Pilotti I jaksolla vuonna 2013 laadittiin Tukeva porras hankkeelle toiminnan 
kolmivuotissuunnitelma. Suunnitelma sisältää luonnoksen vaikuttavuuden arvioinnin 
suunnitelmasta, jossa kerätään syventävää vaikuttavuustietoa kuvataiteilijan läsnäolon vaikutuksista 
Sosiaali- ja terveystoimialan palveluiden tukena. Tarkastelun alla tällöin ovat sosiaaliset ja 
psyykkiset hyödyt kattaen sekä työntekijät että toimipisteet asiakkaat.  

Jo alustavaa kokemustietoa arvioimalla hankkeessa on lisätty ohjaavuutta kuinka kuvataiteilijan 
ammattitaitoa voidaan soveltaa hyvinvointityössä; mihin vaikutukset kohdistuvat ja toisaalta 
säilyttääkö kuvataiteilija ammatti-identiteettinsä hyvinvointityössä.  

Pyrkimyksenä on kehittää yhteisöntaiteilijakonseptista tulevaisuuden toimintamalli joka 
syventää kuvataiteilijoiden osaamisalaa ja laajentaa työnkuvaa vastaten samalla 
yhteiskunnassa ilmenevään kulttuurista hyvinvointia palveluiden kysyntään. Vaikutusten 
todentaminen on edellytys toiminnan jatkuvuudelle, taloudelliselle kestävyydelle ja tuotetun 
palvelun laadulle. 

Vuoden 2014 pilotti II jaksolla on vaikuttavuusarvioinnin kannalta oleellista yhteisöntaiteilijoiden 
työsuhteiden pidentäminen, jolloin taiteilijan läsnäolon merkityksestä toimipisteyhteisöissä ja Soten 
palveluiden tukena saadaan kattavammin tietoa ja päästään muotoilemaan vakiinnutettavia 
vaikuttavuustiedon keräämisen malleja yhteistyössä Sote-alan asiantuntijoiden kanssa. Tätä 
toivottiin myös toimipisteiltä saaduissa palautteissa. Samalla joidenkin jo työnkuvansa 
mallintaneiden yhteisöntaiteilijoiden työsuhteet laajennetaan Pilotti II jaksolla koskemaan kahta 
toimipistettä/ taiteilija yht. 32h/vko.  

Vuonna 2014 hankkeen vaikuttavuuden arvioinnin tueksi käynnistetään yhteistyötä myös 
oppilaitosten/ tutkijoiden kanssa. Arviointi suunnitellaan vuoden 2013 pilotin aikana kertyneen 
materiaalin ja näkemyksen pohjalta yhteistyössä hankkeen sidosryhmien kanssa. Sidosryhmien 
osallistaminen tukee vaikutusten syntyä ja sen avulla varmistetaan että tuotetaan heidän 
kannaltaan hyödyllistä tietoa. He osallistuvat arviointiprosessin kautta myös palvelun laadun 
määrittelyyn ja kehittämiseen.  

Vuonna 2014 painotus on siis hyvinvointipalvelun vaikuttavuuden arvioinnissa ja välittäjätoimintaa 
ohjaavan toiminnan arvioinnissa ja kehittämisessä toistettavaksi. Tavoitteena on tuottaa laatua ja 
tietoa sekä täyttää sidosryhmien kehittämistoimintaan kohdistuvat odotukset. Moniammatillisella 
yhteistyöllä kehitetään taiteellisesta toiminnasta väline joka tuottaa hyvinvointia  ja tukee Sote:n 
tuottamia palveluja molempia osapuolia tyydyttävällä tavalla.  
 

”Kokemukselliseen oppimiseen ja inspiraation vallassa toimimiseen 
perustuvat toiminnot ovat tilanneherkkiä ja tilannesidonnaisia. Etukäteen 

ei voi tietää, mikä toimii ja mikä ei tai mitkä asiat vetävät osallistujia 
puoleensa. Tietynlainen ennakoimattomuus liittyy aina taidelähtöisten 

menetelmien käyttöön. Yllättäen saattaa syntyä myös jotain uutta ja 
arvokasta, jota ei ole alun pitäen edes tavoiteltu. Tämä havainto tukee myös 

ajatusta taiteen tietoa tuottavasta luonteesta.” 

 (Känkänen 2013)  
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Yhteistyöfoorumi	  2014	  
Suorien toimipisteissä toteutettavien mentori ja työryhmämuotoisten koulutusten lisäksi tulemme 
loppuvuonna 2014 järjestämään Hämeen Taidetoimikunnan kanssa yhteistyössä 
Yhteistyöfoorumin koskien kuvataiteen soveltamista ja hyödyntämistä osana palvelutoimintaa 
sosiaali- ja terveystoimialalla. Yhteistyöfoorumiin kutsutaan SOTE:n hallinnollisen tason ja sen 
alaisten toimipisteiden johtajien ja henkilökuntien edustajien, kokemusasiantuntijoiden (asiakkaat) 
ja taiteilijoiden lisäksi mukaan Sivistystoimialan ja Lahden Kulttuurikeskuksen edustajat. 
Yhteistyöfoorumin järjestäminen oli tavoitteena jo vuonna 2013, mutta siihen ei ollut resursseja. 
 

Horisontissa	  vuosina	  2015	  ja	  2016	  
 
Vuonna 2015 ja 2016 Tukeva porras hankkeen mallinnettua toimintaa viedään tunnetuksi ensin 
paikallisella tasolla ja sitten valtakunnallisella tasolla vahvalla sidosryhmätiedotuksella ja 
kontaktoinnilla. Muiden kuntien kolmannen sektorin toimijoille annetaan tarpeen vaatiessa 
käytännöllistä esimerkkiä vastaavan toiminnan käynnistämiseksi yhteistyössä kuntakumppanin 
kanssa.  

2015 ja 2016 Tukevan portaan toiminnan taloudellisena kehittämissuuntana on kartoittaa ja kokeilla 
käytännössä mahdollisuutta markkinoida yhteisöntaiteilijatoimintaa paikallisille yrityksille, 
yhteisöille ja yksilöille. Konseptille voidaan sekä löytää asiakkaita liike-elämästä, että sille voidaan 
löytää rahoitusta sponsoritukityyppisenä sosiaalisena investointina omaan yhteisöön: hyvinvoivaan 
ja vetovoimaiseen kaupunkiin. Esimerkiksi päihdekuntoutuksen tueksi palkattu yhteisöntaiteilija 
palauttaa investoidut eurot takaisin paikallisille yrityksille käyttörahan vapautuessa 
päivittäishankintoihin päihteiden sijasta. Veroeurojen säästöt parantavat kaupungin tarjoamia 
peruspalveluja. Laadukkaat peruspalvelut kasvattavat kaupungin vetovoimaa. Vetovoimaisuus 
muuttaa kaupungin ikääntyvää väestörakennetta, mikä on taloudelle suotuisaa. Skotlantilaisen 
Impact Artsin toiminta perustuu SROI mittarin avulla arvioituun laskukaavaan, että sijoitettu punta 
tuottaa yhteisölle jopa 8 puntaa säästöinä.  

 
 

Rahoitus 
Hankkeen kokonaisbudjetti vuonna 2013 oli 50500€.  

 
Rahoittajat:  

Opetus- ja kulttuuriministeriö,  
Taiteilijoiden toimeentulon ja työllisyyden kehittäminen sekä vapaan kentän tuki 

 
Taiteen edistämiskeskus  

Kulttuurin hyvinvointivaikutusten yhteisöavustukset, Häme  
 

Lahden sosiaali- ja terveystoimiala 
 

Lahden kulttuurikeskus 
 

Lahden kaupunki, työllisyyspalvelut 
 

Kauno ry 
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KUMPPANUUDEN RAKENNE 

TUKEVA	  PORRAS	  
KAUNO	  RY	  

SOTE	  

Vanhuspalvelut	  

Palvelutaloasuminen	  

Psykogeriatrinen	  ja	  muu	  
pitkäaikaissairaanhoito	  

Lastenkotipalvelut	  

	  Lastenkodit	  ja	  
vastaanotto-‐osastot	  

(Perhetyö)	  

	  Aikuissosiaalityön	  
palvelut	  	  

Päihdekuntoutujat,	  
päihteiden	  käyttäjät	  

Mielenterveyskuntoutujat	  

Työttömät	  ja	  
pitkäaikaistyöttömät	  

Kriminaalityö,	  
koevapautta	  suorittavat	  

Lahden	  kaupungin	  
Kulttuurikeskus	   KUVATAITEILIJAT	  

Lahden	  kaupungin	  
työllisyyspalvelut	  
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Hankkeen vahvistavat vaikutukset ja sidokset strategioihin  

	  

Valtakunnalliset	  linjaukset 
 
Kuvataiteesta hyvinvointituotteeksi välittäjäpalvelutoiminta ankkuroituu valtakunnalliseen 
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelmaan, joka on osa valtioneuvoston 
periaatepäätöksen mukaista Terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa. Politiikkaohjelmassa 
korostetaan sektorirajat ylittävän kehittämistyön merkitystä ja hankeemme perustaa käytäntönsä 
juuri monialaiselle asiantuntijuudelle, kokemukselle ja toisiltaan oppimiselle. Tukeva porras 
toimeenpanee käytännössä Opetus- ja kulttuuriministeriön linjauksia koskien luovan talouden 
kasvua ja taiteen kentän ammattimaistamista tavalla joka ottaa huomioon kuvataiteilijan ammatin 
erityispiirteet ja vapaan taiteen tieteen perustutkimukseen verrattavan itseisarvon. 
 
 

Kohtauttaminen	  ja	  kumppanuus	  
 
Taiteilijayhdistyksen oman palvelutuotannon asettaminen suhteeseen julkisten toimijoiden 
tuottamien palveluiden kanssa mahdollistaa siirtymisen reaktiivisesta toimintamallista ennakoivaan 
palvelutuotantomalliin, jolloin osaamme ennakoida kunnan tarpeita. Uskomme että Lahden 
esimerkki tulee rohkaisemaan muita kaupunkeja toimialoineen kokeilemaan uudentyyppisiä 
ratkaisuja tarttua alueillaan ilmeneviin haasteisiin luovin keinoin. Tukeva porras hanke on jo 
herättänyt kiinnostusta Lahden ulkopuolellakin niin kolmannen sektorin toimijoiden keskuudessa 
kuin kuntapuolellakin. Yhdessä kehitettyä ja käytännössä pilotoitua mallia voidaan tulevaisuudessa 
viedä yhdeksi mahdolliseksi toimintamalliksi muihin kuntiin. 
 
 
Tukeva porras hankkeen yhteyshenkilöt organisaatioiden kaikilta tasoilta muodostavat luonnostaan 
moniammatillisen toimijaverkoston, jonka yhteisenä intressinä on hyvinvoinnin edistäminen 
kaupungissamme. Yhteistyöverkosto koostui vuoden 2013 loppupuolella noin kahdestakymmenestä 
hallinnollisen tason yhteyshenkilöstä, jotka edustavat Lahden kaupunkia ja sen toimialojen 
palveluita.
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Samaa pataa yhteisölliselle aterialle Sosiaalitoimen 
Työpaja Oveen kokoontui  n. 50 osallistujaa kattaen 
Työpaja Oven kokemusasiantuntijoita, henkilökun-
nan, yhteisöntaiteilijat, Kulttuurikeskuksen edustuk-
sen, muiden toimipisteiden johtoa ja 
työntekijöitä, sekä Sote:n aikuis-
sosiaalityön hallinnollisia 

edustajia. 
 

 

 

Tukeva porras sitoutuu toiminnassaan Lahden kaupungin 
hyvinvointikertomuksen (2012) hyvinvointia tukevan yhteisöllisyyden 
toteuttamiseen. Tukeva porras pyrkii taideprosessit välineenään yhteisöllisyyttä lisäämällä 
parantamaan elämänlaatua ja kasvattamaan sosiaalista pääomaa marginaalisissa kohderyhmissä, 
joissa kuvataidetta ei selvitysten mukaan ole sovellettu (Selvitys taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointipalvelujen kysynnästä ja tarjonnasta Kanta- ja Päijät-Hämeessä). Yhteisöllisyyden 
lisääminen ehkäisee syrjäytymistä ja ylläpitää omatoimisuutta ja aktiivisuutta. Taideprosessit 
viedään ns. katveeseen jäävien ihmisten luo, osaksi olemassa olevia kunnan palvelurakenteita 
tavalla joka tavoittaa käyttäjät jotka eivät itse välttämättä hakeutuisi kulttuuripalveluiden piiriin 
niiden esteettömyydestä tai maksuttomuudesta huolimatta. Vuorovaikutteisessa suhteessa 
yhteisöntaiteilijaan sekä henkilökunta että toimipisteiden asiakkaat ovat keskenään vertaiskokijoita. 

	  
Kaupunginstrategia 2025:ssa (päivitetty 2011) ja Sote 2015 toimenpidesuunnitelmassa 
hyvinvoinnista mainitaan keskeiseksi haasteeksi väestön ikääntyminen. Kaupunki keskittyy 
palvelutoiminnassaan avopalveluihin, kouluterveydenhuoltoon ja terveysliikuntaan. Yhteisöllisen 
toiminnan tukemisen painopisteenä on 2011-2013 ollut lasten, nuorten ja lapsiperheiden yhteisöt. 
Toinen näiden vuosien painotus on ollut suvaitsevuudessa ja kannustavuudessa kohdistuen 
maahanmuuttajille, ja erilaisille nuoriso- ja muille kulttuureille. Jälkimmäiseen tarpeeseen on 
vastannut esim. Inspis-hanke ja Myrskyhanke, sekä kunnan toiminnan suuntaaminen erityisesti 
varhaiskasvatuksen ja peruskoulujen ympärille. Ikääntyville taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 
toimintaa on kehittänyt mm. Osaattori-hanke. 

Lahdessa ei Tukeva porras hankkeen ohella ole toiminut muuta yhteisöllisesti kuvataiteilijoiden 
työtä soveltavaa ja hyödyntävää toimintayksikön työntekijöistä asiakkaisiin läpileikkaavaa 
hyvinvointihanketta.  

Identiteetti rakentuu yhteisöllisistä kokemuksista, joiden kautta yksilö luo kuvaa 
itsestään ja suhteestaan muihin. Kokemukset syntyvät vuorovaikutuksessa itselle 

läheisten ihmisten kanssa, kulttuurisen ympäristön antamien viestien ja oman 
minäkuvan tulkintojen avulla. Kokemukset voivat voimaannuttaa tai passivoida. 

Yhteisöllisyyden ja vertaiskokemusten voima on positiivisessa asioiden jakamisessa, 
ymmärretyksi tulemisessa ja osallisuuden kokemisen tunteissa.  

(Lahden kaupungin hyvinvointikertomus 2012) 
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Tukeva porras hankkeen tiedotus ja julkistaminen 
 
Tukeva porras  hanke on ollut esillä paikallislehdissä kahdeksassa artikkelissa.  

 
Hanke-esittelyt löytyvät Innokylä nettisivustolla ja Lahden kaupungin nettisivulta Sosiaali- ja 
terveystoimialan hankkeista.  
 
Tukeva porras hankkeella on oma facebook- yhteisösivu ja Youtube- kanava.  

 
Hanketta on esitelty Kultturallissa 9.11.2013 c/o Malskilla ja ikäihmisten kulttuuripäivillä 
8.11.2013 Uudessa Kipinässä.  
 
Yhteisöntaiteilijoiden toimipistetyöskentelyn case- esimerkit esittelevä näyttely  
”Sä voisit olla täällä aina” oli esillä Galleria Uudessa Kipinässä 11.12.2013-5.1.2014.  

 
Tukeva porras pilotti oli Etelä-Suomen Sanomien Aukusti – päijäthämäläinen kulttuuriteko 2013 
palkinnon yksi viidestä palkintoehdokkaasta. 

”Sä voisit olla täällä aina” 
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Hanke numeroina 

 

Tukeva	  
porras	  

kuvataiteesta	  
hyvinvointia	  

21	  
koulutuksiin	  
osallistunutta	  
taiteilijaa	  

monia	  
kymmeniä	  
monialaisia	  
palavereita	  

2068	  
työtuntia	  
+	  satoja	  

talkootyötunteja	  

yli	  sata	  
taideteosta	  

116	  
täytettyä	  
palautelo-‐
maketta	  

yli	  400	  uutta	  
taiteella	  

kontaktoitua	  
ihmistä	  Soten	  

alaisissa	  
toimipisteissä	  

10	  
yhteisöä	  

yli	  tuhat	  
yhteisöntaitei-‐
lijoiden	  työtä	  
kohdannutta	  

työssä	  
12	  	  

taiteilijaa	  

poikkihallin-‐
nollinen	  

yhteistyöver-‐
kosto	  20	  
henkilöä	  

6	  
rahoitta-‐

jaa	  
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RAPORTIN	  OVAT	  LAATINEET	  
	  	  
Eili	  Ikonen,	  hankevastaava	  
Anni	  Henriksson,	  projektisihteeri	  
	  
Kuvat:	  	  
Juha	  Arvid	  Helminen	  

 

KOORDINOIJAT	  
	  
Eili	  Ikonen,	  	  
hankevastaava	  040	  735	  6899	  
	  
Anni	  Henriksson	  	  
projektisihteeri	  
	  
tukevaporras@gmail.com	  	  
	  
	  

  

YHTEYSTIEDOT:	  
Tukeva	  Porras	  
Kauno	  ry	  
Kymintie	  1,	  15140	  Lahti	  
tukevaporras@gmail.com	  	  
info@kauno.fi	  
	  
www.kauno.fi	  
www.tukevaporras.fi	  
 


