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Hyvinvoinnin välitystoimisto on ESR‐rahoitteinen hanke, johon
sisältyy koulutusta, neuvontaa ja tutkimusta taiteen
hyvinvointivaikutuksista. Hankkeen kärkenä on kehittää alaa
tuotteistamalla taiteilijoiden palveluita ja pyrkimällä saamaan ne
osaksi sote‐alan rakenteita. Hankkeesta vastaa Humanistinen
ammattikoulu ja partnereita ovat Turun amk, Saimaan amk ja
Jyväskylän yliopisto. Mukana myös Taiteen edistämiskeskus ja Turun
sekä Jyväskylän kaupungit.



Hyvinvoinnin välitystoimisto haluaa tehdä soveltavaa taidetta tunnetummaksi

tuotanto- ja taidesektoreilla sekä vaikuttaa siihen, että tulevaisuudessa se

nähdään Sote-palveluihin itsestään selvästi sisältyvänä palveluna. Hanke

kehittää uudenlaisia toimintamalleja, joilla taiteen osallistavaa käyttöä saadaan

juurrutettua sosiaali- ja terveyssektorille sekä herätetään aiheen ympärille

yhteiskunnallista keskustelua. Tavoitteena on vaikuttaa Sote- ja kulttuuri-

sektoreiden yhteistyön toimintaperiaatteisiin, rahoitusmalleihin ja

toimintakulttuuriin.

Poikkeuksena aiempiin soveltavan taiteen hankkeisiin on 

kolmantena tasavertaisena osapuolena kulttuurituotanto –

sen koulutusorganisaatio ja ammattilaiset. 



Soveltava taide läänintaiteilja Arttu Haapalaisen mukaan:

Prosessi, jossa taide / toiminta räätälöidään / sovelletaan 

”juuri tähän paikkaan, näille ihmisille”

Taidetta sovelletaan, jos…

•toiminnassa korostuu muitakin kuin taiteellisia tavoitteita

•taiteilija toimii yhteistyössä muiden sektorien 

toimijakentillä

•taiteilija soveltaa työssään osaamista, joka ei rajoitu 

hänen taiteelliseen substanssiinsa 



Taiteen salakuljetusta vai osallistavaa taidetta? 

Taide  - pelottava sana! Vai onko? 

- matala kynnys

- taideteos syntyy aina erilaiseksi riippuen osallistujien panoksesta itse 
taiteentekotilanteessa 

- osallisuuden monet tavat, miten osallistaa kukin kohderyhmä?
- Osallistuja, tekijä, katsoja: tärkeintä on mielihyvä ja kokemus 

- voisimmeko tehdä jotain yhdessä: asiakkaat, henkilökunta, omaiset, 
vapaaehtoiset?



Kohtaaminen edellyttää:
• Avoimuutta kohdata toinen ihminen: taide 

apuna ja välineenä

• Ammattilaisten on luotettava omaan ja toisen 
ammattitaitoon

• Vuorovaikutustaitoja: itselle vieraan sanaston 
ymmärtämistä ja toisaalta oman alan 
sanallistamisen taito

• Ymmärrystä käytänteistä: työskentelytavat 
mahdollista sovittaa yhteen

• Ymmärrystä asiakkaista: mikä on mahdollista, 
mitä tarpeita ja toiveita heillä on



Yhdessä enemmän:

- Henkilökunta: omaan työhön löytyy uusia 

näkökulmia ja ideoita: taidetoiminnan tuoma 

hyvinvointi auttaa työssä jaksamiseen sote-alalla 

- taiteilijalle uusia impulsseja taiteelliseen työhön

- sote-asiakkaat näyttäytyvät uudessa valossa, 

asiakkaiden kohentunut mieliala ja toimintakyky 

helpottavat arkea

- omaiset ja vapaaehtoiset pääsevät mukaan 

hoivayhteisöön



Hyvinvointia taidetoiminnasta 

mahdollista syntyä, kun toteutuvat:

- Mielihyvän kokemukset ja elämykset

- Matala kynnys ja osaamisen kokemukset

- Kuulluksi tulemisen kokemukset

- Liittymisen ja ryhmään/yhteisöön 

kuulumisen kokemukset
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