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Alkusanat
Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo -hankkeen (TaideART) lähtökohtana
oli tietoisuus taiteilijoiden toimeentulon haasteista sekä niistä mahdollisuuksista, joita
esimerkiksi yhteistyö yritysten ja yhteisöjen kanssa tai vaikkapa digitalisoituminen
voi taiteilijoille tarjota. Verkostoituminen, asiakaslähtöisyys, yrittäjämäinen toiminta
ja kommunikaatio olivat monien hankkeen aikana toteutettujen koulutusten, puheenvuorojen ja pilottien teemoina.
Monimuotoisuus on taiteen kentän voimavara ja haaste. Oli alusta saakka selvää,
että taiteilijoiden toimeentulon haasteita ei voi ratkaista yhdellä tavalla. Tarvitaan
monenlaisia toimintamalleja ja avauksia, jotka mahdollistavat niin toiminnan perinteisellä taiteen kentällä kuin sen erilaisilla reuna-alueilla, joissa taide kohtaa muita
yhteiskunnan toimintoja. TaideART-hanke vastasi tähän monimuotoisuuteen tarjoamalla koulutusta ja näkökulmia esimerkiksi digitaalisiin toimintaympäristöihin, graafiseen
fasilitointiin, informaation muotoiluun, julkiseen taiteeseen, kansainvälisyyteen,
managerointiin ja palvelumuotoiluun.
TaideART-hankkeen työpajoissa pilotoitiin uusia toimintamalleja yhteistyössä
erilaisten yritysten ja yhteisöjen kanssa. Työpajojen kokemuksia, syntyneitä toimintamalleja sekä niissä kertynyttä tietoa esimerkiksi eri alojen välisen kommunikaation
haasteista on koottuna tähän julkaisuun. Julkaisun artikkeleiden sekä edelleen tietopankkina toimivien nettisivujen (www.taidearthanke.fi) avulla hankkeen tulokset
ovat kaikkien aiheesta kiinnostuneiden saatavilla.
TaideART oli kuuden kuvataiteen koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun
yhteinen hanke. Eri puolilla maata sijaitsevien oppilaitosten verkostojen kautta
hankkeen toiminta-alue on ollut laaja – Varsinais-Suomesta Pohjanmaan kautta
Lappiin ja Satakunnasta Pirkanmaan kautta Etelä-Karjalaan. Myös hankkeen tulokset
ovat yhteisiä ja jaettuja. Kuuden ammattikorkeakoulun yhteen lasketut kokemukset
antavat hyvän pohjan kehittää taiteilijan ansaintamalleja, toimeentuloa ja koulutusta
jatkossakin.
TaideART-hankkeen sisältövastaava
Ismo Luukkonen
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•

5

Sisällys
Minttu Merivirta

ESIPUHE

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

  .

11

 .

 .

 .

17

1. TAIDEART KOULUTTAA
Ismo Luukkonen

TAITEILIJAN KANSAINVÄLISEN TOIMINNAN TYÖKALUT
Anitra Arkko-Saukkonen & Minttu Merivirta

GRAAFINEN FASILITOINTI KUVATAITEILIJAN TYÖKALUNA

 .

 .

 . 25

Kati Immonen

KAUNEUTTA KANSALLE! JULKISEN TAITEEN TYÖKALUJA KUVATAITEILIJALLE JA NYKYTAIDEKENTÄN KONTAKTEJA ASIAKKAALLE

 . 31

Anitra Arkko-Saukkonen

KUN AMMATTINA ON KUVATAITEILIJA - ITSENSÄ MANAGEROINNIN
JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN TAIDOT
 .
 .
 .
 .
 .

 .

 .

37

 . 

 . 

 . 43

Timo Bredenberg & Juha Suonpää

DIGITAALISEN RATKAISU- OSAAMISEN TYÖPAJAT

 . 

 . 

Antti Haase

INFORMAATION MUOTOILU KUVATAITEILIJAN
UUTENAOSAAMISALUEENA
 .
 .
 .
 .

 .

 .

 .

 .

 .

 . 49

2. TAIDEART TUTKII
Anna-Maria Aflecht, Karita Kemppi & Marianne Viinikainen

KUVATAITEILIJAN MONINAISET ROOLIT

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

55

Eva Forsman

YRITTÄJYYS TAITEESSA

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 

 . 59

 . 

 . 

 . 65

TAITEILIJOIDEN NÄKEMYKSIÄ ROOLEISTA JA ANSAINTAMALLEISTA

 . 71

Markus Korhonen & Marianne Viinikainen

TAITEILIJAN TYÖSUHDE JA YHTEISTYÖ KUNNAN KANSSA
Outi Peippo

Anna-Maria Aflecht, Karita Kemppi & Marianne Viinikainen

AJATUKSIA KUVATAITEILIJAN ANSAINNASTA JA
SEN KEHITTÄMISESTÄ
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .

 .

 .

 .

 .

77

3. TAIDEART KEHITTÄÄ
Marianne Viinikainen

HULLUISTA IDEOISTA PILOTOITAVIIN ANSAINTAMALLEIHIN

 . 

 . 

 . 83

Outi Peippo

TAIDETUULIA-TAIDEHETKIÄ ARMILAN KUNTOUTUSKESKUKSESSA

 . 87

Anni Knutas & Marianne Viinikainen

TAITEILIJANA UUTEEN TOIMINTAYMPÄRISTÖÖN -TOIMINTAMALLI

 .

97

Eva Forsman

KULUTTAJASUHTEIDEN YHTEISLUOMINEN TAITEESSA –
TULOS ERILAISTEN SANASTOJEN KOTOUTTAMISTESTA

 .

 .

 . 103

Outi Peippo

VUODEN TAITEILIJA 2017 IMATRALLA

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

109

Maiju Tuisku & Marianne Viinikainen

LUOVAN ALAN HINNOITTELU, CASE KUVATAITEILIJAT

 .

 .

 .

 . 115

Tomi Kuusimäki & Saija Mustaniemi

YHTEISÖTAITEILIJA TARJOAMASSA KOMMUNIKAATION
MAHDOLLISUUTTA
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .

 .

 .

121

LASINALUSET KOLMESSA LYHDYSSÄ – LASINALUSET HISTORIAA
KERTOMASSA JA IDENTITEETTIÄ VAHVISTAMASSA
 .
 .
 .

 .

125

Outi Peippo

8

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Antti Haase

LÄNSI-POHJAN KESKUSSAIRAALAN PORRASKÄYTÄVÄN VISUALISOINTI
KUVATAIDEOPISKELIJAN TILAUSTYÖNÄ
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 . 133
Tomi Kuusimäki & Saija Mustaniemi

MAASEUTUMAISTEN TOIMINTA-YMPÄRISTÖJEN JA
MAASEUTU-KAUPUNKI-YHTEISTYÖN PILOTIT
 .
 .

 .

 .

 .

 . 139

Sari Lyytikäinen, Eija Mustonen, Outi Peippo & Marianne Viinikainen

ANSAINTAMALLIEN PILOTIT VALMISTUIVAT TIIVIISSÄ
YHTEISTYÖSSÄ SAIMAAN AMKISSA
 .
 .
 .
 .

 .

 .

 .

 . 145

4. TAIDEART LUO UUTTA
Eva Forsman

PEDAGOGINEN MATERIAALI TAITEELLISESSA YRITTÄJYYDESSÄ

 . 153

Panu Pohjola

DIGITALISAATIOSPEKULAATIOITA VALOKUVAUKSEN JA VALOKUVAUKSEN
KOULUTUKSEN TULEVAISUUDEN HAHMOTTAMISEEN
 .
 .
 .
 . 157
Outi Peippo

TARINAMUOTOINEN DOKUMENTOINTI SOTE-ALAN PILOTISSA –
CASE TAIDETUULIA
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .

167

Antti Haase

TAITEILIJA LAHJAKULTTUURIN JA MARKKINATALOUDEN
RISTIAALLOKOSSA
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .
 .

 .

 .

 . 173

Tomi Kuusimäki & Saija Mustaniemi

KOMMUNIKAATIOPOLKU – HAVAINNOINNISTA MALLINTAMISEEN

 .

181

Jari Penttinen

KUVATAITEILIJAN UUDET ANSAINTAMALLIT

 .

 .

 .

 .

 .

 . 185

Antti Haase

ARTCANVAS-SOVELLUS TAITEILIJAN OSAAMISEN
TUNNISTAMISEN JA MARKKINOINNIN APUNA
 .

 .

 .

 .

 .

 . 189

Lidia Dimov, Heidi Leppänen & Marianne Viinikainen

TAIDETUULIAN TUOTTEISTUS

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

 .

TaideART-hankkeen satoa

197

•

9

Minttu Merivirta, FM, medianomi (AMK), lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Esipuhe
Taide- ja kulttuurialojen vetovoima korkeakoulutasolla ja toisen asteen ammatillisissa
oppilaitoksissa on jo pitkään ollut hyvällä tasolla. Samalla on havaittu, että kuvataiteilijaksi valmistuneilla on vaikeuksia sijoittua työmarkkinoille. Tämän johdosta
ammattikunnan on ollut tarpeellista etsiä uusia kuvataiteellisen kompetenssin hyödyntämismahdollisuuksia yhteiskunnassa. (Herranen, Houni & Karttunen 2013, 13–14.)
Herrasen, Hounin ja Karttusen (2013) tutkimuksessa on hahmoteltu kuvataiteilijoiden
uusia tehtävänkuvia. Lisäksi on todettu, että kuvataiteilijoiden suuntautumisvaihtoehdot edellyttävät jatkossa uudenlaista osaamista. Samalla ne vaikuttavat myös olennaisesti kuvataiteilijoiden ammattikuvan yhteiskunnalliseen määrittelyyn ja heidän
ammatti-identiteettinsä määrittymiseen. Tutkimuksessa pohditaan, mihin suuntaan
kuvataiteilijan ammatti on kehittymässä lähitulevaisuudessa ja millaisia vaatimuksia
tämä asettaa kuvataiteen koulutukselle.
Yksi Herrasen, Hounin ja Karttusen (2013) tutkimuksen keskeisistä tuloksista oli,
että kuvataiteilijat olisivat kaivanneet koulutukselta enemmän valmiuksia, joiden
pohjalta ammattia voi käytännössä harjoittaa. Kuvataiteilijan opinnoissa koettiin, että
työelämään sijoittumisen ja siellä toimimisen taidot olivat monella jääneet täysin
riittämättömiksi. Opintojenkaan jälkeen valmistuneilla ei ollut selkeää käsitystä
taiteen tekemisestä työnä ja elinkeinona. (Herranen ym. 2013, 63.) Muun muassa
tästä lähtökohdasta syntyi TaideART-hanke, joka toteutettiin ajalla 1.11.2015–
31.12.2017 (ks. TaideART 2017a).

TAIDEART TAITEILIJAN ASIALLA
Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden kuvataiteen
koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun yhteinen hanke, jonka aikana on kehitetty
ja pilotoitu taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja yhteistyössä työelämän ja useiden eri taidealojen kanssa (ks. Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) 2015).
Taiteilijat toimivat yksilöllisten prosessiensa varassa, jotkut menestyksekkäästi,
mutta kaikki joutuvat aloittamaan tuotteistusprosessin alusta taiteen uniikista luonteesta johtuen. Koska olemassa olevat ansaintalogiikan mallit eivät ole taiteen liiketoiminnassa vakiintuneita, niin ei voida määrittää selkeää mallia sille, miten omaa
TaideART-hankkeen satoa
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taidettaan voisi tuotteistaa ja tuoda esille potentiaalisille yritys- ja yhteisöasiakkaille.
Tämän vuoksi TaideART-hankkeessa on kehitetty tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja, joita voidaan toistaa ja joita myös uudet taiteilijat voivat ottaa käyttöön.
Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja hyviksi osoittautuneiden toimintamallien soveltaminen vaatii taiteilijoilta osaamista, joka ei suoranaisesti liity taiteen
tekemiseen ja luomisprosessiin vaan liiketoimintaosaamiseen. Nämä taidot tukevat
taiteilijan menestystä ja ovat siksi välttämättömiä. Niin sanotusti taiteen ulkopuolisina
taitoina ne ovat kehitettävissä vasta taiteellisen perusosaamisen jälkeen. Kouluttajat
ovat havainneet, että opiskelijoiden keskittyessä taiteelliseen osaamiseensa liiketaloudellinen osaaminen jää helposti toissijaiseksi taidoksi, vaikka liiketoimintaosaamisella on tärkeä rooli taiteilijoiden työllistymisen edistäjänä.

TAIDEARTIN TAVOITTEET JA TOTEUTUS
TaideART-hankkeen toteutukselle asetettiin hankkeen alkuvaiheessa kolme keskeistä
tavoitetta:
1.

soveltaa Cuporen tekemää osaamistarvekartoitusta koulutuksen ja taiteilijoiden
ammattitaidon kehittämiseen (ks. Herranen ym. 2013)
2. luoda toimiva yritysyhteistyöverkosto taidealaa kouluttavien ammattikorkeakoulujen sekä yritysten ja yhteisöjen välille
3. luoda työkaluja, joilla taiteilija voi määrittää itsensä suhteessa työelämään: nämä
työkalut keskittyvät mm. liiketoimintaosaamiseen, kommunikaatiopolkuun,
digitaaliseen ratkaisuosaamiseen, asiakaslähtöiseen työhön sekä taiteilijan uusiin
rooleihin.
Hankkeen keskeisiin kohderyhmiin kuuluivat taiteilijoiden ja taideopiskelijoiden
lisäksi näitä aloja kouluttavien oppilaitosten alumnit, korkeakoulujen työelämäkumppanit ja taideaineita kouluttava opettajakunta. Toteutuksesta vastasivat päätoteuttajana Turun ammattikorkeakoulu ja osatoteuttajina Saimaan ammattikorkeakoulu, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia, Tampereen ammattikorkeakoulu ja Lapin ammattikorkeakoulu. TaideART-hankkeen keskeisten toimintojen osalta vastuu jaettiin mukana olevien korkeakoulujen kesken (ks. TaideART 2017d).

HYVIEN KÄYTÄNTEIDEN ESIINTUOMINEN
Taidealojen koulutuksia määrittelee pitkälti se, että ne ovat sisältörakenteeltaan
täsmällisiä ja tietyn taiteenalan erityisosaamiseen painottuvia. Usein koulutus suuntautuu koko valtakunnan tarpeisiin. Hankkeen aikana osatoteuttajat ovat monipuolisesti pilotoineet erilaisia yhteistyön toimintamalleja ja kehittäneet taidealan koulutusta.
Laaja konsortio on mahdollistanut useiden erilaisten verkostojen, toimintaympäristöjen ja taiteiden välisten rajapintojen monialaisen hyödyntämisen. Hankkeen aikana
järjestyt koulutustilaisuudet ja seminaarit esimerkiksi kansainvälisyyttä, julkista
12
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taidetta, graafista fasilitointia ja informaation muotoilua käsittelevistä teemoista olivat taiteilijoiden keskuudessa suosittuja ja vastasivat palautteiden perusteella olemassa olevaan tarpeeseen.
Julkaisussa nostamme esiin TaideART-hankkeen aikana toteutettuja pilotteja, koulutuksia ja muita toteutuksia. Hankkeen aikana on tehty monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä, joiden kautta on kehitetty sekä taidealaa opiskelevien että ammattitaiteilijoiden liiketoiminnallista osaamista ja oman osaamisalan avartamista työmarkkinoilla. Taidealan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen, eri alojen taiteilijoiden sekä työelämän yhteistyöllä on uudistettu nykyisiä koulutusmateriaaleja ja -sisältöjä ja lisätty opiskelijoiden verkostoitumista työelämään jo opintojen aikana.
Hankkeen keskeisimmät toimenpiteet on toteutettu ensisijaisesti järjestämällä erilaisia seminaareja ja koulutustilaisuuksia (ks. TaideART 2017c), toteuttamalla ja
dokumentoimalla erilaisia pilotteja uudenlaisten ansaintamallimahdollisuuksien
osalta (ks. TaideART 2017b) sekä tuottamalla tutkimustietoa hankkeen keskeisistä
aihealueista. Tähän julkaisuun on koottu hankkeen tuloksia edellä mainittujen
toimenpiteiden osalta jaottelemalla sisältöä seuraaviin asiakokonaisuuksiin:
1. TaideART kouluttaa -osiossa on esitelty joitain hankkeen aikana toteutettuja
koulutuksia ja seminaareja. Keskeistä artikkeleissa on koulutusten sisällön kuvaus
sekä hyötynäkökulman esiin nostaminen taiteilijoiden ja taiteen koulutuksen
näkökulmasta.
2. TaideART tutkii -osiossa on tuotu esille hankkeen aikana toteutettujen tutkimusten keskeisiä tuloksia.
3. TaideART kehittää -osiossa on esitelty TaideART-hankkeen aikana toteutettuja
pilotteja. Ne ovat olleet tärkeässä roolissa, kun on havainnollistettu erilaisia yritysyhteistyön mahdollisuuksia ja tarkasteltu taiteilijoiden ja työelämän välisen aiempaa monipuolisemman yhteistyön mahdollistavia osaamistarpeita. Piloteissa on
hankkeen aikana voitu ennakkoluulottomasti kokeilla ja tarkastella innovatiivisia
toimintamalleja niin taiteilijan kuin työelämänkin näkökulmasta.
4. TaideART luo uutta -osiossa nostetaan esiin hankkeessa luotuja uusia toimintamalleja ja työkaluja. Samalla pohditaan, minkälaisena taiteilijan toimintakenttä
näyttäytyy tulevaisuudessa ja miten taiteen koulutusta tarjoavien oppilaitosten
tulisi näihin muutoksiin varautua koulutustarjonnassaan.
Julkaisun sisällöstä vastaavat toteutuksiin osallistuneet asiantuntijat mukana olleista ammattikorkeakouluista. Myös TaideART-hankkeeseen osallistuneiden opiskelijoiden panos näkyy artikkelien sisällöissä. Julkaisun toivotaan herättävän keskustelua ja uusia kokeiluja niin taiteilijoiden kuin taidealoja kouluttavien korkeakoulujenkin keskuudessa. Toivomme julkaisun tarjoavan kouluttajille motivoivia toteutusideoita taidealan koulutussisältöjen uudistamiseen ja taiteilijoille itseopiskelun materiaaleja, kannustimia uuden kokeiluun sekä konkreettisia esimerkkejä oman ammattiosaamisen laajentamiseen. Samalla julkaisun pilottiesimerkkejä voi myös käyttää
havainne-esimerkkeinä yritysyhteistyökumppaneille.
TaideART-hankkeen satoa
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Taiteilijan kansainvälisen
toiminnan työkalut
Syksyllä 2016 Turun AMK:n Taideakatemiassa järjestettiin TaideART-hankkeen
puitteissa Taiteilijan kansainvälisen toiminnan työkalut -koulutus, jossa käsiteltiin ja
harjoiteltiin oman taiteellisen työn esittelyä kansainvälisellä kentällä. Kurssiin kuului
luentosarja sekä tehtäviä, joilla kehitettiin presentointitaitoja sekä esittelymateriaalien
(portfoliot ja nettisivut) sisältöjä ja rakennetta. Koulutukseen valittiin 19 osallistujaa,
joista 7 oli kuvataiteen päivä- tai monimuoto-opiskelijoita ja 12 ammatissa toimivia
taiteilijoita. Kurssin vetäjänä toimi Turun AMK:n valokuvauksen lehtori Ismo
Luukkonen ja asiantuntijana koordinaattori Maikki Lavikkala Visuaalisen taiteen
keskus Framesta. Koulutuksen teemaan liittyy myös huhtikuussa 2016 järjestetty
kaksipäiväinen TaideART-seminaari Kohti kansainvälistä taiteilijuutta.
Työpajan aikataulu
Ti 13.9.		
		
Ti 27.9.		
		
Ti 11.10.		
		
25.–27.10.
Ti 1.11.		
		
Ti 8.11.		
		
Ke 30.11.		
To 8.12.		

Leena Kela: Miksi kansainväliseksi? Avoin luento
Työpajan aloitus, tehtävien esittely; Maikki Lavikkala, Ismo Luukkonen
Ari Saarto: Taiteilijan portfolio. Avoin luento
Anu Taivalkoski: Nettisivut ja sosiaalinen media
Nettisivu/portfoliosuunnitelmien esittely, vertaispalaute;
Maikki Lavikkala, Ismo Luukkonen
Henkilökohtaiset tapaamiset, Ismo Luukkonen
Harri Pälviranta: Kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta. Avoin luento
Oman työn esittely, ryhmä 1; Maikki Lavikkala, Ismo Luukkonen
Jani Ruscica: Kokemuksia kansainvälisestä toiminnasta. Avoin luento
Oman työn esittely, ryhmä 2; Maikki Lavikkala, Ismo Luukkonen
Portfoliotapaamiset; Marko Karo, Cumma-kuraattoriopiskelijat
Työpajan päätös; Maikki Lavikkala, Ismo Luukkonen
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TAVOITTEISTA TOIMINTAAN
Tehtävä 1: Tee suunnitelma
Työpajan ensimmäisenä tehtävänä oli
kansainvälistymiseesi
kansainvälisyyssuunnitelman laatiminen.
Suunnitelmissa korostuivat tehtä•
Tee työsuunnitelma itsellesi
•
Konkreettinen ja aidosti
vänannon mukaan konkreettiset ja osin
toteuttamiskelpoinen (vaikka
myös aikataulutetut toiminnat. Näitä
pienin askelin)
•
Esim. residenssit / näyttelyt /
olivat muun muassa toteutuvat ja haettahankkeet
vat residenssit ja näyttelypaikat mutta
•
Huomioi näkyvyys verkossa
myös esimerkiksi kielen opiskelu. Muu•
Hyödynnä hankkeen nettisivuilta
löytyvää materiaalia: http://
tama osallistuja oli huomannut ryhmästaidearthanke.fi/
sä työskentelyn edut ja suunnitteli
•
Aikatauluta (mitä teet seuraavan
vuoden aikana, entä sen jälkeen)
esimerkiksi yhteisnäyttelyä kansainväliseen kontekstiin.
Työpajan asiantuntijaluennoissa toistui ammattimaisen toiminnan suunnitelmallisuus. Taiteilija asettaa työlleen tavoitteita ja pyrkii muovaamaan toimintaansa
niin, että tavoitteisiin myös päästään. Tämä pätee myös kansainvälistymiseen.
Kansainvälistyminen ei yleensä ole itseisarvo, vaan sen kautta pyritään johonkin.
Kansainvälisellä toiminnalla voidaan esimerkiksi luoda uusia työskentelyedellytyksiä.
Näkyvä kansainvälinen toiminta lisää tekijän painoarvoa myös kotimaassa, mikä voi
vaikuttaa esimerkiksi pitkien apurahojen saamiseen. Kansainvälinen toiminta voikin
toimia yhtenä taiteilijan arvostuksen mittarina.
On kuitenkin monia erilaisia tapoja toimia kansainvälisesti. Taiteen alalla on erilaisia toimintakenttiä, joilla menestys arvioidaan eri kriteerein. Toinen pyrkii esille
kansainvälisiin gallerioihin ja taidemessuille sekä niiden kautta taidemarkkinoille.
Toiselle tavoitteena voi olla luoda yhteistyöverkostoja ja saada kansainvälisyyden
kautta uusia toimintamahdollisuuksia. Kolmannelle kansainvälisyys voi tarkoittaa
uusia yleisöjä esimerkiksi netin kautta. Neljännelle kansainvälisyys tarkoittaa
mahdollisuutta kehittyä taiteilijan työssä. Tärkeää on asettaa tavoitteita ja löytää
reitit, kuinka tavoitteisiin päästään. Näitä erilaisia kansainvälistymisen tapoja kuultiin
työpajan taiteilijaluennoilla.
Tavoitteellisuus tarkoittaa aktiivista ja pitkäjänteistä toimintaa. Esimerkkejä voi
löytää seuraamalla muita taiteilijoita: mitkä ovat niitä tahoja ja paikkoja, joiden kautta
muut ovat päässeet tavoitteisiinsa? Asiantuntijaluennoissa korostettiin henkilökohtaisia kontakteja ja verkostoitumista. Taiteilijaresidenssit, portfoliokatselmukset ja
yhteisnäyttelyt ovat paikkoja luoda kontakteja. Näihin pääseminen edellyttää aktiivisuutta. Hakemuksien kirjoittaminen on taiteilijan työtä siinä kuin konkreettinen
taiteen tekeminenkin.
Olennaista on myös tunnistaa tahot, joiden kanssa yhteistyö johtaa tuloksiin.
Taiteen kentällä on myös toimijoita, joille tärkeämpää on rahastaa taiteilijaa kuin
edesauttaa hänen toimintaansa. Yhteydenoton tullessa kannattaa selvittää vastapuolen
taustoja sekä kysellä kokemuksia muilta taiteilijoilta ja toimijoilta. Myös vastapuolen
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•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

toimintatavat kertovat luotettavuudesta. Esimerkiksi Suomessa arvostettujenkin
gallerioiden perimä näyttelymaksu on kansainvälisessä kontekstissa epäilyttävää.
Toiminnan ammattimaisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota. Tähän kuuluu se, että
asioista sovitaan etukäteen, esimerkiksi kuinka kustannukset ja tehtävät jakautuvat.

ESITTELYMATERIAALIT
AJAN TASALLE

Tehtävä 2: Laadi kv-toiminnan
portfolio tai nettisivut

Kurssin aikana saatiin ja annettiin
•
Oman taiteellisen toiminnan esittely
palautetta taiteellisen työskente•
Tee uusi tai päivitä vanhaa
lyn esittelymateriaaleista – netti•
Rakenne: esittelyteksti, teosnäytteet,
sivuista ja portfolioista. Asiantunteostiedot, cv
tijapuheenvuoroissa
korostui
verkkopresenssin tärkeys. Taiteilijan näkyvyys voi olla kiinni siitä,
minkälaisia osumia internetin hakukoneet taiteilijan nimellä tarjoavat. Omat nettisivut ovat tähän tärkeä työkalu. Myös sosiaalisen median käyttöä käsiteltiin puheenvuoroissa ja keskusteluissa.
Pienryhmissä tapahtuva vertaisarviointi osoittautui toimivaksi tavaksi saada palautetta etenkin nettisivujen osalta. Osallistujat jakautuivat kolmen hengen ryhmiin,
joissa keskustellen tarkasteltiin kunkin nettisivuja. Sivuston omistaja ei itse esitellyt
materiaaliaan, vaan muut ryhmän jäsenet selasivat sivuja ja hakivat tietoa tekijästä.
Taiteilija sai näin käsityksen siitä, kuinka omat sivut toimivat muille käyttäjille.
Huomioita tehtiin esimerkiksi sivujen käytettävyydestä, tietojen löytymisestä sekä
sivuston ajankohtaisuudesta:
•

•
•
•

Selkeys
◦ Millainen on ensivaikutelma?
◦ Kuinka eri osiot erottuvat ja löytyvät?
Houkuttelevuus
◦ Millaisesta tekijästä ulkoasu kertoo?
Ajankohtaisuus
Informatiivisuus
◦ Taustatiedot tekijästä (cv)
◦ Yhteystiedot
◦ Tiedot teoskokonaisuuksista tms.

Nettisivuja ja portfolioita katsottiin ja kommentoitiin myös henkilökohtaisissa
tapaamisissa. Suurin osa kurssilaisten nettisivuista oli hyvällä tasolla, ja olennaiset
asiat löytyivät helposti. Taiteellisen tuotannon lisäksi lyhyt taiteellisen toiminnan
kuvaus ja ansioluettelo sekä yhteystiedot ovat keskeisiä asioita, jotka tulisi löytyä
vaivatta niin nettisivuilta kuin portfolioistakin. Kansainväliseen toimintaan suunnattaessa englanti on nettisivuilla ensisijainen kieli.
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Se, kuinka taiteellinen tuotanto oli järjestetty nettisivuille tai portfolioon, vaihteli
osallistujilla. Joillakin jaottelu tapahtui tekniikan tai tuotantotavan mukaan, toisilla
tuotanto asettui aikajanalle tai teemoittain kokonaisuuksiksi. Yhtä oikeaa tapaa tähän
ei ole, vaan luonteva tapa esitellä taiteellista tuotantoa riippuu tuotannon laadusta ja
laajuudesta. Yksittäisiä teoksia tai yhtä laajaa teossarjaa on luonteva esitellä aikajärjestyksessä, kun taas useaan temaattiseen kokonaisuuteen jakaantuva tuotanto on
parempi esitellä teemoittain. Katsojan kannalta olennaista on, että järjestys on looginen ja että teokset tulevat hyvin esille ja antavat edustavan kuvan tekijän tuotannosta.
Portfolion tarkoitus vaihtelee, ja niinpä portfolioita voi olla erilaisia. Esimerkiksi
kuraattoritapaamisiin portfolion voi rakentaa sen mukaan, minkä arvelee kiinnostavan
vastapuolta. Lyhyessä tapaamisessa ei ole syytä esitellä koko tuotantoaan vaan
keskittyä ajankohtaiseen ja esitellä se mahdollisimman edustavasti. Portfolion aloitus
ja lopetus ovat tärkeitä: millainen aloitus imaisee katsojan mukaansa, ja millaisella
lopetuksella saa syntymään muistijäljen?
Nettisivuissa monia askarrutti päivitettävyys. Helppo päivitettävyys ja etukäteen
laajennettavaksi suunniteltu rakenne auttavat pitämään sivuston ajan tasalla. Sivuston
ajankohtaisuuden tärkeys korostui myös asiantuntijapuheissa. On hyvä, että tekijän
aktiivisuus näkyy sivuilla. Tämä voi tarkoittaa uusimpien töiden nostamista etusivulla
hyvin näkyviin. Myös esimerkiksi blogin avulla voi näyttää aktiivisuuttaan. Tämä
kuitenkin sillä ehdolla, että blogin päivittäminen tuntuu luontevalta ja on aktiivista,
esimerkiksi viikoittain tapahtuvaa. Jos blogia ei muista tai jaksa päivittää, se voi olla
parempi jättää pois.
Ehkä blogia luontevampi tapa osoittaa aktiivisuuttaan taiteilijana on ylläpitää
omalla taiteilijaprofiilillaan sopivaa sosiaalisen median kanavaa (esimerkiksi Facebook
tai Instagram). Suuri osa ihmisistä on sosiaalisessa mediassa joka tapauksessa, joten
sen kautta oman viestin välittäminen on vaivatonta. Sosiaalinen media on kuitenkin
omanlaisensa toimintaympäristö. Se soveltuu nopeisiin, ajankohtaisiin viesteihin.
Sen kautta voi esimerkiksi esitellä työhuoneen toimintaa, tulevia töitä tai ajankohtaisia
näyttelyitä ja muita tapahtumia. Laajemmat teos- ja taiteilijaesittelyt on parempi
tehdä nettisivujen stabiilimmassa ympäristössä.
Kuinka paljon taiteilijan tulee sosiaalisessa mediassa näkyä, on tapauskohtaista.
Toinen käyttää luontevasti eri medioita, kun taas toiselle sosiaalinen media aiheuttaa
lähinnä ärsytystä. Kannattaa hakea itselle sopiva tapa toimia, mieluummin esimerkiksi yksi aktiivisessa käytössä oleva kanava kuin useita, joissa ei tapahdu mitään.
Joillekin voi olla parempi pysyä kokonaan poissa sosiaalisesta mediasta.
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VALMISTAUDU
YTIMEKKÄÄSEEN
ESITTÄYTYMISEEN

Tehtävä 3: Esittele taiteellista
toimintaasi ryhmälle lyhyessä
muodossa

Kurssiin kuului kaksi erilaista
•
In English
tilannetta, joissa esiteltiin omaa
•
Tiivis esitys, aikaa 4 minuuttia
taiteellista työskentelyä. Ensim•
Esittely ryhmälle
•
Mieti etukäteen, mitä kerrot ja näytät
mäinen esittelytilanne tapahtui
• Ei koko tuotantoa
ryhmätilanteessa pitchaustyyliin.
• Olennaiset, ajankohtaiset asiat
• Vältä kiirettä, karsi
Aikaa oli varattu esitystä kohti
• Lisätiedon äärelle voi ohjata, 		
neljä minuuttia, minkä jälkeen
esim. nettisivujen osoite
annettiin lyhyesti palautetta esi• Harjoittele, myös kellon kanssa
tyksestä. Käytettävissä oli tietokone datatykkeineen. Pdf- tai pptmuotoiset materiaalit sai toimittaa
etukäteen, jolloin myös niiden toimivuus saatiin testattua ennakolta. Esitysmateriaalin
toimivuus on nopeissa presentaatiotilanteissa tärkeää, jotta aika ei mene toimimattoman
tekniikan kanssa taisteluun.
Esitykset olivat kaikki erilaisia ja tekijänsä näköisiä, mikä oli hyvä niin esitysten
kuin kurssinkin kannalta. Persoonallisuus sopivasti annosteltuna oli selkeästi esitystä
elävöittävä sekä muistijälkeä vahvistava tekijä. Herättävä aloitus tai esityksen runkona
kulkeva tarina lisäsivät esityksen kiinnostavuutta. Suurin ongelma oli usein esityksestä välittyvä kiireen tuntu, mikä saattoi johtua jännityksestä tai ylimitoitetusta
materiaalista. Harjoittelun merkitys oli suuri. Rajoitettuun aikaan hyvin istuvat
esitykset oli yleensä käyty kellon kanssa etukäteen läpi. Englanniksi pidetyissä
esityksissä kieli ei ollut kenelläkään ongelma, vaikka se etukäteisodotuksissa oli
suurin jännityksen aiheuttaja.
Esitysmateriaaleissa painottuivat kuvat, mikä kuvataiteilijoiden esittelyissä onkin
olennaisinta. Lyhyen esityksen materiaaleissa tekstin määrän voi minimoida, sillä
teksti vie helposti huomion puheelta. Muutamia sanoja on kuitenkin käytännön vuoksi
hyvä olla esillä myös kirjoitetussa muodossa. Esimerkiksi oma nimi on hyvä näkyä
jo oikean kirjoitusasun vuoksi. Näytettävien teosten kohdalla voi olla teostiedot
(nimi, tekniikka, koko, vuosi). Esityksen voi luontevasti päättää yhteystietoihin ja
nettiosoitteeseen, jolla kiinnostuneet ohjataan lisätiedon äärelle. Hyvä on myös
varautua jakamaan käyntikortteja tai muita materiaaleja.
Neljä minuuttia on aika, jossa ehtii kertomaan olennaisen, mutta ei enempää.
Kerrottavien asioiden ja näytettävien kuvien valinta ja rajaus onkin olennainen osa
lyhyen esityksen valmistamista. Mikä on oman tekemisen ydin? Mikä on tärkeää
juuri nyt? Kuvataiteilijan esitys on kuvien ja puheen yhdistelmä. Kuvat konkretisoivat
puhetta, ja puhe taustoittaa kuvia. Kuvien näyttäminen rytmittää esitystä. Nopea tahti
luo kiireen tuntua. Rauhallisempi tahti antaa aikaa katsoa kuvia. Puheessa voi vaikka
pitää tauon, ja silti yleisön mielenkiinto pysyy kuvan avulla hereillä. Tämä tarkoittaa
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sitä, että esityksen kuvamäärä kannattaa yleensä pitää suppeana. Jos yhtä kuvaa näyttää
20 sekuntia, neljään minuuttiin mahtuu 12 kuvaa.
Työpajan yhteydessä lyhyt puheenvuoro oli järjestetty esityksen muotoon, mutta
vastaavia tiivistämisen ja omasta työstä puhumisen taitoja tarvitsee myös vähemmän
muodollisissa yhteyksissä. Kuinka vastata, kun sattumalta kohdattu kollega tai
kuraattori kysyy, mitä taiteesi käsittelee? Kuinka esittelet itsesi vaikkapa taiteilijaresidenssiin saapuessasi tai lähettäessäsi sähköpostia uudelle yhteistyötaholle?
Maikki Lavikkala tiivisti asian: ”Viestin yksinkertaistaminen ei tarkoita taiteesi
yksinkertaistamista.” Selkeä, lyhyt kiteytys omasta työstä parhaimmillaan herättää
vastapuolen kiinnostuksen ja halun nähdä ja kuulla lisää.

KURAATTORITAPAAMISEN LÄHTÖKOHTIA

Tehtävä 4: Esittele taiteellista
toimintaasi kuraattorille

Toinen oman työn esittely tapahtui
henkilökohtaisissa 30–45 minuutin
•
Valmistaudu esittelemään taiteellista
toimintaasi henkilökohtaisessa
tapaamisissa
Aalto-yliopiston
tapaamisessa englanniksi
Cumma-maisteriohjelman kuraatto•
Kaksi n. 30 minuutin tapaamista
riopiskelijoiden kanssa. Jokaiselle
kurssilaiselle oli varattu kaksi
tapaamista. Suurin osa Cummaopiskelijoista tulee Suomen ulkopuolelta, jolloin keskustelujen kieli oli luontevasti
englanti. Kurssilaiset olivat varautuneet näyttämään materiaaliaan koneiltaan tai
portfolioistaan. Käytännön syistä tapaamisjärjestys oli sattumanvarainen. Kuraattorin
ja taiteilijan kiinnostuksia ei ollut etukäteen sovitettu yhteen.
Maikki Lavikkala oli puheenvuoroissaan valmentanut osallistujia kuraattoritapaamisiin. Suunnitelmallisuus korostui tässäkin. Tapaamiselle voi asettaa tavoitteen ja
esitettävät asiat voi valita sen mukaan. Vaikka keskustelu olisi vapaamuotoista, sille
voi etukäteen hahmotella rungon: Mitkä ovat olennaisia kohtia taiteellisella urallasi?
Mitä käsittelet taiteessasi, mihin pyrit ja mistä olet kiinnostunut? Mikä on oman viestin
ydin, mitä ainakin täytyy saada sanotuksi? Se, että on valmistautunut tapaamiseen,
antaa myös vastapuolelle hyvän ja luotettavan vaikutelman. Teosten sisällöistä ja
tekniikoista voi kertoa vilpittömästi ja perustellusti, keinotekoista teoreettisuutta
välttäen. Oma innostus tarttuu, joten sitä ei kannata peitellä.
Jos mahdollista, vastapuolesta voi hankkia tietoa etukäteen ja miettiä, mikä omassa
tekemisessä voisi kiinnostaa juuri häntä tai hänen edustamaansa tahoa. Mikä hänelle
on ajankohtaista? Koko taiteellista tuotantoa ei kannata eikä edes ehdi esitellä yhdessä
tapaamisessa. Painopiste kannattaa pitää tuoreissa töissä, vastapuolen kiinnostus
huomioiden. Keskustelussa voi hakea vastapuolen kiinnostuksen kohteita ja pyrkiä
tarjoamaan näkökulmia sen mukaan.
Kuraattoritapaamisessa harvoin sovitaan mitään konkreettista. Siksi on hyvä
vahvistaa muistijälkeä tapaamisen jälkeen esimerkiksi kiittämällä tapaamisesta
sähköpostilla. Samaan viestiin voi liittää linkin nettisivuille. Liitetiedostoja ei viestiin
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kannata liittää, ellei asiasta ole etukäteen sovittu, vaan linkit aineistoihin toimivat
kevyemmin. Samoin fyysisiä katalogeja tai kirjoja ei tule postittaa ilman kysymistä.
Jos vastapuoli osoitti kiinnostusta työhösi, sen etenemisestä voi kertoa luontevissa
yhteyksissä, esimerkiksi näyttelyn yhteydessä. Myös sosiaalinen media tarjoaa
helpon tavan pitää yhteyttä. Some-tilin seuraaminen antaa myös vihjeitä vastapuolen
tulevista kiinnostavista hankkeista.

"AMMATILLINEN IDENTITEETTI VAHVISTUI"
Kurssi sai osanottajilta kiittävää palautetta. Tehtäviä ja luentoja pidettiin yleisesti
hyödyllisinä ja omaa työtä kehittävinä. Kurssilla jaettiin paljon tietoa ja käytännön
kokemuksia. Varmuutta saatiin niin esiintymiseen yleensä kuin englannin kielen
käyttöön. Kurssi aktivoi toimimaan ja suunnittelemaan. Konkreettinen kansainvälisyyssuunnitelma asetti tavoitteita, ja kurssin yhteydessä saatiin potkua saattaa myös
esitysmateriaalit ajan tasalle.
Toiveina esitettiin tarve lisäkeskusteluille niin ryhmässä
k uin
hen kilökohtaisesti,
Otteita palautteesta
esimerkiksi kansainvälisyyssuunnitelmien yhteinen läpi•
”Englanniksi pidetty oman työn esitys
vahvisti esiintymisvarmuuttani. Oli
käynti olisi voinut tuoda esiin
myös antoisaa kuulla muiden puheita.
lisää konkreettisia toimintaNettisivujen yleiskatselmus oli hyödyllinen.”
•
”Ammatillinen identiteetti vahvistui/
malleja. Kurssin aikataulutusta
selkeni. Työpaja pakotti saamaan asioita
toisaalta kiitettiin – aikaa tehtäaikaiseksi. Luennoilla selkiintyi ajatus
vien tekemiseen oli riittävästi
taiteilijoiden työstä työnä, päättäväisyyttä ja
päämäärätietoisuutta vaativana.”
– mutta toisaalta kauempaa tu•
”Ns. ”potku persuksiin” eli aktivoi
levat toivoivat tiiviimpiä päiviä.
toimimaan. Pienet välitehtävät,
suunnitelmat oikein hyviä. Enää ei jännitä
Järjestäjän kannalta kurssi
niin kauheasti.”
oli onnistunut ja opettavainen
•
”Kuulin paljon tapoja ja väyliä
kansainvälistymiseen. Hyvää ohjeistusta
kokemus. Kurssilaisten motioman työn esittelyyn sekä nettisivujen
vaatio, innostus ja monimuotekoon. Osallistuminen muiden esittelyihin
toinen taiteen osaaminen vaoli myös hyvin opettavaista.”
kuuttivat. Kurssin toimintatavat tuntuivat toimivilta ja niitä
tullaan soveltamaan jatkossa
Turun AMK:n Taideakatemian
kuvataiteen koulutuksessa. TaideART-hankkeen yhtenä tarkoituksena on jakaa hyviä
kokemuksia, ja toiveena onkin, että myös muut kouluttajat löytäisivät kurssin toimintatavoista hyödynnettävää. Erityisen hyvältä tuntui tarjota kurssia taiteen ammattilaisille. Tämän kaltaista toimintaa voisi jatkossa järjestää myös esimerkiksi taiteilijaseurojen kautta.
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Anitra Arkko-Saukkonen, TaM, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu
Minttu Merivirta, FM, medianomi (AMK), lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Graafinen fasilitointi
kuvataiteilijan työkaluna
Kuvataiteilijalle luonnosten tekeminen ja visuaalisten muistiinpanojen käyttäminen
on luonteva tapa hahmottaa asioita. Sen avulla kuvataiteilija muokkaa mielessä tai
ympärillä olevia havaintoja näkyväksi taiteellisen työn pohjalle. Samoin kuvataiteilija
käyttää visuaalisuuttaan apuna keskustellessaan tekemästään sisällöstä ja rakentaessaan
omia teoksiaan. Tämä taito asettuu yksinkertaisemmassa ja selkeämmässä muodossa
palvelemaan uudenlaisesta tarkoitusta.
Graafinen fasilitointi on oppimisen ja vuorovaikutuksen tukemista visuaalisten
mallien avulla. Graafisen fasilitoijan käytännön työ kattaa esimerkiksi visuaalisten
muistiinpanojen tekemisen tai keskeisten asioiden kiteyttämisen kuvamuotoon erilaisissa työpajoissa, seminaareissa tai muissa vastaavissa tilanteissa. Tämä uusi ja
kasvava toimiala voi tarjota monenlaisia työllistymismahdollisuuksia kuvataiteilijoille.
(TaideART 2017.)
Graafisen fasilitoinnin avulla kuvataiteilija voi astua ulos taiteen alueelta ja hänestä
tulee visuaalinen ajattelija. Hän pukee visuaalisuuden kautta puheen sisällön selkeään
ja ymmärrettävään muotoon. Informatiivisesta sisällöstä hän oivaltavasti poimii asioita näkyviin. Hän toimii silloin puheen elävöittäjänä, ei taiteilijana, ja muodostaa
sisällön näkyväksi selkeiden, yksinkertaistettujen ja mieluiten hauskojen kuvien
kautta.
Lapin ammattikorkeakoulu järjesti 13.–14.9.2016 graafisen fasilitoinnin koulutuksen,
joka oli suunnattu niin kuvataiteen opiskelijoille kuin myös ammattikuvataiteilijoille.
Kouluttajaksi Torniossa järjestettyyn koulutukseen saapui Maija Kotamäki Kuvitellen
Oy:stä. Kotamäki on graafinen fasilitoija, tiimivalmentaja ja yrittäjä, jolla on laaja
kokemus visuaalisten oppimismenetelmien hyödyntämisestä erilaisissa tilanteissa.
Hänen edustamansa Kuvitellen Oy on graafisen fasilitoinnin ja visuaalisen ajattelun
pioneeri ja johtava asiantuntija Suomessa aina vuodesta 2011 lähtien. (TaideART 2017.)
Graafisen fasilitoinnin koulutuksen lähtökohtana oli käytännönläheinen oppiminen. Kaksipäiväisessä koulutuksessa perehdyttiin monipuolisesti graafiseen fasilitointiin ja tarjottiin perustaidot menetelmän soveltamiseen. Koulutuksen aluksi
Kotamäki perehdytti osallistujat graafisen fasilitoinnin historiaan ja taustoihin, ja
tämä osuus löytyy myös TaideART-hankkeen kotisivuilta tallenteena. Lisäksi koulutuksessa opeteltiin menetelmälle tyypillisiä yksinkertaisia ja nopeita piirustustekniikoita,
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harjoiteltiin asiakokonaisuuksien visualisointia kuvaksi, perehdyttiin graafisen
fasilitoijan eri rooleihin ja pohdittiin graafisen fasilitoinnin tarjoamia työllistymis- ja
ansaintamahdollisuuksia kuvataiteilijalle. (TaideART 2017.)

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA KUVATAITEILIJAN
AMMATTIKENTTÄÄN
Kuvataiteilijan yksi ansaintamalli voi olla graafinen fasilitointi, jonka avulla hän voi
viedä omaa osaamistaan erilaiselle ja uudenlaiselle kentälle. Tällöin ei puhuta taiteen
tekemisestä. Taito siirretään graafisen fasilitoinnin kautta luovan, visuaalisen ja oivaltavan ajattelun avuksi palvellakseen muita.
Graafinen fasilitoija ei tarvitse kuvataiteen opintoja pystyäkseen toimimaan tehtävässä, mutta kuvallinen osaaminen ja juuri kuvalla yksinkertaistaminen erityisesti
luovan ajattelun kautta on tärkeä ominaisuus. Kuvataiteen koulutuksessa graafinen
fasilitointi tai ennemminkin visuaalinen ajattelu voidaan liittää opintoihin hyvin
luontevasti. Esimerkiksi opintoihin liittyviä sisältöjä läpi käytäessä opiskelijat voivat
piirtää asioita näkyviin, ohjatusti tai omaehtoisesti, ja tehdä ne itselleen tai ryhmälleen
ymmärrettävään muotoon. Opintomatkan aikana taas opiskelija voi tuottaa nähdyn ja
kuullun asian visuaaliseen muotoon. Hän voi tehdä visuaalisia muistiinpanoja
myöhempää käyttöä varten.
Kun opintoihin liitetään graafinen fasilitointi, on tehtävä selväksi, mitkä ovat
visuaalisuuden periaatteet ja miten sitä hyödynnetään eli mitä tarkoitusta varten
visualisointia tehdään. Sitä ei kannata sekoittaa taiteelliseen tekemiseen, vaan on
hyvä määritellä käyttötarkoitus silloin, kun visuaalinen ajattelu tai jopa graafinen
fasilitointi on mukana. Kun tarkoitus on selvinnyt, lähdetään hakemaan yksinkertaiset
ja osuvat kuvat, joiden kautta välitetään informaatiota hauskasti. Kuvien muodolla voi
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leikitellä ja visuaalisissa muistiinpanoissa näkyvät hahmot saavat olla persoonallisia,
mutta yksinkertaistettu muoto on tärkeä, jotta kuvia pystytään tuottamaan nopeasti.
Kuvataiteilija tulee toimimaan oman alansa asiantuntijana myös monialaisissa
työryhmissä. Erilaiset projektit, monenlaiset yhteistyötahot tai yrityselämä voivat olla
mahdollinen toimeksiantaja tai projektin alullepanija. Kuvataiteilija voi olla mukana
taiteellisena asiantuntijana; kuvataiteen asiantuntijana. Siinä kuvataiteilija tuo luonnollisesti taiteellisen osaamisensa mukaan, jota hän hyödyntää yhteisen päämäärän
saavuttamiseksi. Samoin kuvataiteilija voi suunnata oman toimintansa yhteistyössä
eri sektoreiden käyttöön visualisoijana. Näiden yhteistöiden kautta voi löytyä
mahdollisuus hyödyntää taiteellisen ammattitaidon lisäksi myös graafisen fasilitoinnin taitoja. Hän pystyy selkiyttämään sisältöä, visualisoimaan ajattelun näkyväksi ja
työstämään asiat mieleenpainuvasti näkyväksi kuvien kautta.
Vain luovuus on rajoitteena, kun mietitään, miten graafista fasilitointia voi hyödyntää.
Perinteisesti sitä käytetään puheen selkeyttäjänä, jolloin tuotetaan näkyväksi keskeisiä
sisältöjä esimerkiksi tapahtumasta live-kuvittajana, eli puheenvuoron aikana graafinen
fasilitoija piirtää puheesta pääkohdat näkyviin. Hän elävöittää puhetta. Visualisoinnin
avulla voidaan helpottaa toimintaa tai pyrkiä saamaan ymmärrys käsillä olevaan
prosessiin, sisältöön tai aihekokonaisuuteen; opittavaan asiaan. Sisältö tuotetaan
näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Miksi graafinen fasilitoija ei voisi olla kuvataiteilija?
Kuvataiteilijalle se voisi toimia yhtenä toiminta-alueena, myös tulon lähteenä.

TaideART-hankkeen satoa

•

27

Kuva: Minttu Merivirta

VISUAALINEN AJATTELU OSANA
KUVATAITEEN KOULUTUSTA
TaideART-hankkeen organisoima graafisen fasilitoinnin koulutus avasi mukana
oleville opiskelijoille uudenlaista kuvallista maailmaa – ehkä tavallaan tuttua, mutta
nyt avautui graafisen fasilitoijan maailma uudella tavalla uusissa konsepteissa.
Opiskelijat osallistuivat tehtäviin, joissa tuotettiin eri sisältöjä visuaalisesti näkyväksi.
Ammattitaitoisella opastuksella opittiin, miten visuaalista yksinkertaistamista
voidaan tehdä; miten asian voi tiivistää kuvaan. Erilaisten harjoitusten kautta
muodostui käsitys siitä, miten visuaalisuutta voidaan hyödyntää oppimisen, vuorovaikutuksen ja toiminnan helpottamiseksi.
Kaikesta huolimatta kuvataiteen opiskelijoiden sivulauseista välittyi tunne siitä,
kuinka he pitivät graafista fasilitointia “piirusteluna” eivätkä kokeneet sitä sopivaksi
kuvataiteilijan toimintaan. Ja ehkä verkkokalvoille jäi lause, joka enemmän etäännytti
heitä edes kokeilemasta sitä omana työkalunaan: ”Graafinen fasilitointi ja visuaalinen
ajattelu on toiminnan helpottamista piirustelun, kuvien ja visuaalisten mallien avulla”
(Kotamäki 2016). Opiskelijat tarttuivat piirustelu-sanaan, joka oli ristiriidassa heidän
taiteellisen käsityksensä kanssa. Ei ole tarkoitustakaan asettaa graafista fasilitointia
taiteen tekemisen kanssa rinnakkain. Ajatus vaatiikin astumista ulos taiteen kentältä,
jolloin lähdetään toimimaan enemmänkin palvelevan toiminnan alueella. Miten
palvelen toisia yksinkertaistettujen, selkeiden ja hauskojen kuvien kautta? Osa opiskelijoista oivalsi graafisen fasilitoinnin mahdollisuudet, ja he mainitsivat käyttävänsä
sitä jatkossa.
Kuvataiteen koulutuksessa voidaan selkeästi hyödyntää visuaalista ajattelua, vaikkei
sitä veisi graafisen fasilitoinnin perinteiseen toimintakenttään. Visuaalisten keinojen
kautta yllytetään luovaa ajattelua; asioiden näkyväksi tekemistä havaintojen kautta.
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Se on taitoa jäsentää tietoa. Opiskelija voi kiteyttää itselleen ja opiskelutovereille
erilaisia sisältöjä. Voidaan muodostaa yhteisiä visuaalisia muistiinpanoja, karttoja ja
rakenteita, jolloin voidaan auttaa itseä ja toisia sisäistämään keskeiset asiat, jolloin ne
jäävät paremmin muistiin. Graafista fasilitointia voidaan harjoittaa myös opetustuokioissa, jolloin opiskelijat voivat vuorotellen tehdä aiheesta muistiinpanoja kaikille
näkyväksi samaan aikaan, kun asiaa kuullaan ja tutkitaan.
Graafisen fasilitoinnin soveltaminen opintojen osalta on luovuudesta kiinni, ja
mahdollisuuksia on monia. TaideART-koulutuksen jälkeen yksi opiskelijaryhmä
ryhmätyötä tehdessään hoksasi muodostaa oman esityksensä graafisen fasilitoinnin
keinoin. Ryhmä oli jakanut roolit esitykseensä, ja esityksen aikana yksi opiskelija
kertoi sisältöä samalla, kun toinen piirsi puhuttua asiaa näkyväksi. He löysivät käyttökelpoisen paikan live-visualisointiin. Heidän esitystä oli hauska seurata, koska livetilanteessa tapahtuva piirtäminen teki sisällön kuuntelemisesta mielenkiintoisempaa
ja samalla esitys muuttuu eloisammaksi.
Kun graafista fasilitointia soveltaa opintojen aikana erilaisiin luonteviin kohtiin,
asioiden selkeyttämisen taito visuaalisin keinoin vahvistuu opiskelijoilla, ja mikä
ettei se tarjoaisi tulevaisuudessa jollekin yhden toimeentulon puron, josta voisi elantoa
ammentaa. Usein kuvataiteilijan työnkuva muodostuu useista lähteistä. Nykyään
entistä enemmän kuvataiteilija on astunut ulos puhtaan taiteen tekemisen sektorista
ja lähtenyt soveltavalle kentälle löytämään itselleen mielenkiintoisia ja erilaisia
haasteita, joissa voi oman asiantuntemuksensa kautta tarjota osaamistaan, miksei
myös graafisen fasilitoinnin palveluita.
Visuaalisen ajattelun hyödyntäminen on kirjoitettu yhdeksi opiskelutaitojen sisällöksi Lapin AMKin kuvataiteen koulutuksen ensimmäisen syksyn opintoihin. Sille
olisi hyvä antaa lisää painoarvoa kuvataideopiskelijan työkaluna. Kun taitoa on
harjaannutettu opintojen ohessa, se toimii myöhemminkin luontevana tapana tuottaa
sisältöä näkyväksi, tehdä havaintoja ja tuoda ajattelu visuaalisin keinoin esille.
Lähteet:

Kotamäki, M. 2016. Graafisen fasilitoinnin koulutus. Viitattu 24.10.2017
http://www.taidearthanke.fi/materiaaleja/kooste_graafisen_fasilitoinnin_koulutus_
TaideART_LapinAMK_kuvitellen.pdf.
TaideART 2017. Graafisen fasilitoinnin koulutus 13.–14.9.2016. Viitattu 24.10.2017
http://taidearthanke.fi/tapahtumia/graafisen_fasilitoinnin_tyopaja.html.

TaideART-hankkeen satoa

•

29

30

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Kati Immonen, kuvataiteilija (AMK), päätoiminen tuntiopettaja,
Turun ammattikorkeakoulu

Kauneutta kansalle!

Julkisen taiteen työkaluja kuvataiteilijalle ja
nykytaidekentän kontakteja asiakkaalle
TaideART-hanke järjesti keväällä 2017 Työpaikkana julkinen taide -työpajan Turun
ammattikorkeakoulussa. Työpajassa keskityttiin julkisen taiteen suunnitelmien,
tarjousten ja sopimusten tekemiseen. Työpaja huipentui Tukholman ekskursioon
toukokuun alussa. Tukholmassa tutustuttiin innostaviin julkisen taiteen ammattilaisiin,
toimintamalleihin ja konkreettisiin taideprojekteihin. Työpajan kouluttajina toimivat
toimitusjohtaja, kuvataiteilija Tuula Lehtinen (Frei Zimmer) ja taidekasvattaja Iiro
Tujula. Työpajaan osallistui kaksitoista kuvataiteen koulutuksen opiskelijaa ja kentällä
aktiivisesti toimivaa kuvataiteilijaa. Yhtenä konkreettisena tavoitteena oli suunnitella
teos Viking Linen Turun terminaaliin. Työpajan aikana käytiin vilkasta keskustelua
julkisen taiteen mahdollisuuksista ja toteutukseen liittyvistä prosesseista.

JULKINEN TAIDETEOS – IRRALLINEN KIILTOKUVA
VAI OLENNAINEN OSA ARKKITEHTUURIA JA ARKEA?
Julkinen taide on toiminut osana arkkitehtuuria ja kaupunkikuvaa vuosituhansien
ajan – Keski-Euroopan vanhoja kaupunkeja katsellessa ei tule mieleen, että on erikseen
taideteos ja rakennus. Tuula Lehtinen konkretisoi työpajan osallistujille modernismin
puhdaslinjaisten ihanteiden vaikutusta julkisen tilan estetiikkaan. Ornamentit ja
koristaminen heitettiin 1900-luvulla kadulle, enemmän tai vähemmän alastomana
seisoskelemaan. (Lehtinen 2017a.)
Koska meillä Suomessa tuo modernismin perinne vaikuttaa edelleen vahvasti,
herättää termi ”julkinen teos” monenlaisia mielikuvia. Usein tilaajien, rakennuttajien
ja poliitikkojen ajatus julkisesta taiteesta on ”veistos”. Tämä on kuitenkin menneen
maailman yksinkertaistus – rakennushankkeisiin integroitu taide voi olla mukana
ympäristön korkeatasoisessa esteettisessä suunnittelussa, esimerkiksi julkisivussa
osana arkkitehtuurisuunnittelua. Julkisia teoksia voidaan toteuttaa myös prosenttihankkeena tai noudattamalla kaavoitukseen ja tontinluovutukseen liittyvää taidevelvoitetta. (Lehtinen 2017a.)
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Laajemmin käsitettynä kaikki yleisölle tehty taide on julkista taidetta – myös
museoissa ja gallerioissa esillä oleva. Arkkitehtuuriin integroitu taideteos on kuitenkin
luonteeltaan pysyvämpi ja kiinteämmässä suhteessa sijoituspaikkaansa. Usein ajatellaan,
että iso tila vaatii ison teoksen. TaideARTin Tukholman ekskursiolla kuraattori Lena
From (2017) Statens Konstrådista painotti kuitenkin, että pienikin teos voi olla
monumentaalinen – olennaista on taiteilijan kyky rakentaa vuoropuhelua teoksen ja
ympäröivän tilan tai sen käyttäjien välillä. Vieraillessamme Tukholmassa Nya Karolinska -sairaalassa vaikutuksen tekivät muun muassa kuvataiteilija Daniel Hoflundin
pienikokoiset, Pier Paolo Pasolinin elokuvatuotantoa käsittelevät videoprojisoinnit.
Ne eivät ehkä sisällöllisesti aukene kaikille katsojille mutta saivat sijoituspaikassaan
– sairaalan painekammiossa - meidät katselemaan ja viipyilemään pitkään.
Taiteilijalle hyppäys galleriataiteilijasta julkisen tilan taiteilijaksi ei välttämättä ole
valtavan suuri. Nykytaiteen kentällä – myös julkisessa taiteessa – käytettyjen välineiden
kirjo on laaja. Uskallus tarttua itselle uusiin materiaaleihin ja välineisiin on mielestäni
jo tällä hetkellä vahvasti osana kuvataiteen koulutusta. Kuitenkin julkisiin rakennushankkeisiin integroituviin taideteoksiin liittyy erityisiä menettelytapoja, taitoja ja
sopimuskäytäntöjä, joiden osaamista sen sijaan tulisi vahvistaa. Koulutusta kannattaisi järjestää sekä opiskelijoille että jo ammatissa toimiville kuvataiteilijoille.

Jani Rättyä: Lumini, TaideART-työpajassa tehty luonnos valoteoksesta Viking Linen Turun
terminaaliin
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ULOS MAAILMAAN - KUVATAITEILIJAN TYÖKALUT
JULKISISSA TAIDEHANKKEISSA
Työpaikkana julkinen taide -työpajassa kuvataiteen opiskelijoiden osaamista kehitettiin
erityisesti ideoiden visualisoimisessa sekä sopimusten ja budjettien tekemisessä.
Työpajan ohjaaja, kuvataiteilija Tuula Lehtinen, korosti myös taiteilijan roolin uudelleenmäärittelyä osana ammattitaitoa.
Taiteilijan rooli

Taiteilijan työkaluista kenties tärkein työkalu on hänen ammatti-identiteettinsä –
ajatus siitä, mitä tarkoittaa olla taiteilija. Tuula Lehtinen kuvaili taidekaupan tapaa
pönkittää mielikuvaa hassusta boheemitaiteilijasta, joka kippistelee toisten boheemitaiteilijoiden kanssa pitkin päivää. Jotta taiteen hankintamallit saataisiin integroitua
pysyväksi osaksi julkista rakentamista, on olennaista muuttaa rakennuttajien mielikuva taiteilijoista. 2020-luvun kuvataiteilija on visuaalisen alan ammattilainen, jonka
asiantuntemus ja kompetenssi ovat yhtä tärkeitä kuin muidenkin rakennushankkeisiin
osallistuvien. (Lehtinen 2017a.)
Kuvataiteilijan ammattimaiseen toimintaan kuuluu myös kyky hahmottaa budjetteja ja aikatauluja sekä uskallus pitää kiinni omasta taiteellisesta näkemyksestään.
Ideoiden visualisoiminen

Lyijykynäpiirros, vanerista rakennettu pienoismalli, 3D-ohjelmalla tehty kuvallinen
esitys vai peräti 3D-tulostus? Jollain keinolla taiteilijan täytyy luonnosvaiheessa
konkretisoida teosideansa tilaajalle. Vaikka selkeää ja ammattimaisesti työstettyä
luonnosta tärkeämpää on teoksen idea, on luonnoksen esitystavalla merkitystä.
Kilpailutilanteessa ammattimaisesti tehty luonnos on vahvoilla.
Työpaikkana julkinen taide -työpajassa luonnosten 3D-visualisointia ilmaiseksi
ladattavalla Blender-ohjelmalla opetti taidekasvattaja Iiro Tujala. Blender-osuus kesti
yhteensä neljä päivää – lyhyt aika suhteessa ohjelman laajuuteen. Työpaja kokonaisuudessaan oli aikataulutettu siten, että opiskelijoilla oli Blender-osuuden alkaessa
idealuonnoksia mietittynä harjoitusasiakasta, Viking Linea ja tarkemmin Turun
terminaalia, varten. Ensimmäiset pari päivää Blenderin parissa menivät enemmän tai
vähemmän sählätessä, mutta yllättävän nopeasti palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.
Sovittuna toukokuun päivänä työpajan opiskelijat esittelivät Viking Linen markkinointipäällikölle valmiit ja kiinnostavat teosluonnoksensa budjetteineen.
Budjetointi ja sopimukset

Kuvataiteilija joutuu usein tilanteeseen, jossa hänen työnsä kiinnostaa ja innostaa
asiakasta tai laajempaa yleisöä mutta palkaksi on tarjolla näkyvyyttä tai hyvää mieltä.
Ympäristön visuaalista mielenkiintoisuutta ajatellaan ylimääräisenä kustannuksena
– ainakin jos sitä kutsutaan taiteeksi. Toisaalta arkkitehti saattaa suunnitella miljoona
euroa maksavan julkisivun, ja aulaan sijoitettavaan taideteokseen on varattu 30 000 €
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budjetti. Kuvataiteilijan kannattaakin puhua oman työnsä puolesta ja yleisemmin
visuaalisesti kiinnostavan ympäristön puolesta.
Taideteoksen budjettia laskettaessa arvioidaan työhön käytettävä aika ja selvitetään
materiaalikulut. Helpommin sanottu kuin tehty! Taiteilija päätyy usein maksumieheksi teoksen ympärille muodostuville yllättäville kuluille – tarvitaankin perustuksia,
sähkötöitä, valaistus- tai rakennesuunnittelua, joita kukaan ei luonnosvaiheessa ole
osannut ennakoida. Taiteilijan kannalta pahimmassa tapauksessa yllättävät kulut
maksetaankin taiteilijan palkkiosta. Tällainen toimintamalli on ikävä kyllä melko
yleinen julkisen taiteen projekteissa. Tuula Lehtinen (2017b) suosittelikin budjettia
laskettaessa kiinteää taiteilijapalkkiota, joka maksetaan taiteilijalle pelkästään
taiteellisesta työstä. Ja vastaavasti sopimusta laadittaessa vastuualueiden täsmentäminen on tärkeää. Sopimuksen tulee olla mahdollisimman tarkka: Mikä on taiteilijan
vastuulla ja mikä tilaajan? Taiteilijan ei kannata ottaa vastuulleen asioita, joita ei
hallitse. Esimerkiksi tarkkojen mittojen toimittaminen tai pohjatöiden tekeminen
kannattaa jättää muiden vastuulle. (Lehtinen 2017b.) Ja toisinpäin: arkkitehdin ei
kannata ottaa itselleen taiteilijan tehtäviä vaan jättää värin käyttöön, käyttäjien aktivoimiseen ja itsenäisiin taideteoksiin liittyvät ratkaisut taiteilijan vastuulle.

Sara Ilveskorpi: Shiny Drop, TaideART-työpajassa tehty veistosluonnos Viking Linen Turun
terminaaliin
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SEURAAVA ASKEL: TAITEILIJOILLE MATERIAALITUNTEMUSTA
JA TILAAJILLE FACE-TO-FACE-TAPAAMISIA
Kuten jo aiemmin tuli mainituksi, työpajan opiskelijat esittelivät ehdotuksensa
Viking Linen terminaaliin sijoitettavasta teoksesta laivayhtiölle. Työpajan aikana
opiskelijat saivat ideoita, palautetta ja kehittämisehdotuksia sekä välineitä ehdotuksen
ammattimaiseen esittelyyn. Viking Line puolestaan sai raikkaita nykytaiteen ideoita
– ehdotusten joukosta löytyi mm. meren herkkää luonnetta kommentoiva cd-levyistä
koottu pisarateos ja äänillä toteutettu merimaisema.
Pitäisikö julkisen taiteen koulutusta jatkossa tarjota kuvataiteen opiskelijoille ja jo
valmistuneille taiteilijoille vai tilaajille – rakentajille ja poliitikoille? Ulos maailmaan
-osaamisesta hyötyvät varmasti kaikki kuvataiteilijat, vaikka kaikki eivät haluakaan
tehdä julkisia teoksia tai tilaustöitä. Kuvataiteen koulutuksen ohjaaminen kohti
tilaustöiden tekemistä – asiakaslähtöisyyttä – tuntuisi mielestäni täysin väärältä
reitiltä. Jonkinlainen vapauden ajatus tai mahdollisuus kun kuuluu taiteen määritelmään
olennaisena osana. Parempi tavoite tulevien kuvataiteilijoiden koulutuksessa olisikin
mielestäni kentän moniäänisyyden vahvistaminen, eli hyväksytään se, että osa taiteilijoista haluaa toimia enemmän asiakkaan ehdoilla ja osa taas täysin omaehtoisesti.
Työpajan jälkimainingeissa ideoitiin kuvataiteilijoille suunnattu tutustumiskierros
erilaisiin materiaalitoimittajiin, esimerkiksi vesileikkaamoon, kivimateriaalimyymälään ja akryylifirmaan.
Tilaajien koulutuksesta löytyy naapurimaan puolelta hyviä esimerkkejä, joista
ottaa mallia meillekin. Statens Konstrådin kuraattorin Lena Fromin (2017) mukaan
Ruotsissa on saatu hyviä kokemuksia dialogisista, pienimuotoisista face-to-facetapaamisista taiteilijan, poliitikkojen ja kuraattorin kesken. Joustavuus – pienimuotoisten kohtaamisten tai vaikkapa arkkitehti-kuvataiteilija-työpajojen ja toisaalta
suurempien seminaarien kombinaatio – voisi tuoda lisää julkisen taiteen työpaikkoja
meille Suomeenkin.
Lähteet:

From, L. 2017. Statens Konstrådin kuraattorin esittelytilaisuus Tukholman ekskursiolla 4.5.2017.
Lehtinen, T. 2017a. Frei Zimmerin toimitusjohtajan ja kuvataiteilijan luento
TaideART-hankkeen Työpaikkana julkinen taide -työpajassa 20.4.2017.
Lehtinen, T. 2017b. Frei Zimmerin toimitusjohtajan ja kuvataiteilijan luento
TaideART-hankkeen Työpaikkana julkinen taide -työpajassa 27.4.2017.
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Anitra Arkko-Saukkonen, TaM, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Kun ammattina on kuvataiteilija itsensä manageroinnin ja
liiketoimintaosaaminen taidot
TAITEELLISEN TEKEMISEN JA TUOTANNOLLISEN TOIMINNAN
YHTÄLÖ – MANAGEROINTI JA LIIKETOIMINTAOSAAMINEN
Kuvataiteilijan ydinosaaminen kulminoituu taiteelliseen toimintaan, kuvan tekemiseen
ja kuvataidealan asiantuntijuuteen, joka ilmenee lopullisissa teoksissa tai projekteissa.
Taiteellisen toiminnan ohella kulkee kasa asioita, joiden kanssa kuvataiteilija joutuu
vastakkain pakostakin: Kuinka hinnoittelen työni? Mistä hankin rahoituksen? Miten
saan näkyvyyttä?
TaideART-hankkeen aikana järjestettiin Taiteen managerointi ja liiketoimintaosaaminen -koulutus, jossa ammattitaiteilijat samoin kuin kuvataiteen opiskelijat
laajensivat ymmärrystään liiketoimintaosaamisesta taiteilijana toimimisen rinnalla.
Kouluttajiksi kutsuttiin Merja Briñón, joka toimii visuaalisen taiteen managerina ja
kuvataiteilijana, sekä Taija Sailio, joka on muotoilija, manageri ja tuottaja. Hänellä on
laaja kokemus luovien alojen ja palveluiden kehittämisestä. (Ammattina taiteilija
2017.) Kouluttajien opastuksella hahmoteltiin yhdessä kuvataiteilijan toimintakenttää
ja lähdettiin henkilökohtaisesti määrittämään itseä kuvataiteilijana. Tavoitteena oli
kehittää osallistujien valmiuksia toimia taiteilijan ammatissa. Taiteellisen osaamisen
lisäksi kuvataiteilijalla on oltava tuotannollista osaamista.
Mitä tuotannollinen osaaminen on taiteilijan ammatissa? Se on budjetoinnin
hallintaa, tehokasta someviestintää, yhteistyökumppanuuksien solmimista sekä
yhteistyösopimusten laatimista. Tämä vaatii taiteilijalta liiketaloudellista ymmärrystä.
Samoin digitaaliset alustat ja työvälineet olisi hyvä ottaa ainakin perusteiden osalta
haltuun, jotta pystyy rakentamaan verkkonäkyvyyttä. (Briñón & Sailio 2017.)
Budjetoinnin hallinta tulee esille silloin, kun taiteilija hinnoittelee oman tekemisensä, samoin myös laajempien projektien budjetoinnissa. Taiteilijalla tulee olla kyky
luoda verkostoja. Yhteistyökumppanuuksien kautta voidaan lähteä rakentamaan
yhteisiä projekteja. Taiteilijan on osattava löytää tahoja, joiden kautta pystyy kiinnittymään taideprojekteihin, tai etsittävä ja löydettävä taiteen soveltavalla kentällä
olevia mahdollisuuksia. (Briñón & Sailio 2017.)
Kouluttajat laittoivat rinnakkain myös sanat taiteilija, tuottaja, manageri, agentti
ja kuraattori, joiden kautta oli hyvä pohtia, mikä niiden suhde on taiteilijaan.
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Manageritoimintaa katsottiin kahdesta eri kulmasta, jotka olivat manageri taiteilijan
apuna ja itsensä manageroiminen. Manageri-käsite tehtiin tutuksi, ja koulutuksessa
kuultiin, miten taiteilijan ja managerin yhteistyö toimii; miten manageri voi vapauttaa
taiteilijaa toimimaan oman ydinosaamisensa alueella saaden työrauhan omiin projekteihinsa, samalla kun manageri huolehtii taiteilijan rinnalla toimeksiantojen neuvotteluista, sopimuksista ja hinnoittelusta sekä tukee taiteilijaa hänen työssään. Toisaalta taiteilija voi ottaa itselleen myös managerin roolin ja harjoituttaa taitoja, joilla hän itse
manageroi itseään. Taidot kulminoituvat tuotannolliseen osaamiseen. (Briñón &
Sailio 2017.)

AKTIIVISTA TOIMINTAA JA TYÖKALUJA TAITEILIJALLE
Työpajapäivät pitivät sisällään käytännönläheistä toimintaa, jossa henkilökohtaisten
tehtävien kautta tarkasteltiin omaa taiteilijaidentiteettiä ja palautteen avulla lähdettiin
määrittelemään omaa identiteettiä tietoisesti vahvemmaksi. Käytännössä osallistujat
kirjoittivat artist statementia, omaa biografiaa samoin kuin CV:tä, osa työsti myös
käyntikortteja itselleen. He tekivät käytännöllistä ja tarpeellista materiaalia ja saivat
samalla lisää tietotaitoa taiteilijan liiketoimintaosaamisesta. Osallistujilla oli mahdollisuus rakentaa myös taiteellisen osaamisen esittelyyn liittyviä sisältöjä, jopa
videopitchauksen muodossa. Loistavia vinkkejä tarjottiin tiedonjanoisille. Suomen
taiteilijaseuran sivuilta löytyykin kattava tietopaketti siitä, miten elää kuvataiteella,
ja taiteilijalle tarpeellista materiaalia sekä lisää linkkejä muille sivustoille, joista
kuvataiteilija voi kartuttaa tietoa esimerkiksi verotuksesta, tekijänoikeuksista,
apurahoista ja eläkkeestä (Suomen taiteilijaseura 2017).
Erilaisten esimerkkien kautta ammattitaiteilijat ja kuvataiteen opiskelijat kuulivat,
miten muut taiteilijat olivat ratkaisseet omalla kohdallaan taiteen tekemisen ja tuotannollisen toiminnan yhtälöä; minkälaisia toimintakonsepteja esimerkkitaiteilijat olivat
rakentaneet itselleen. Kouluttajat esittelivät, miten joku oli tuotteistanut työtään,
toinen luonut innovatiivisen tavan toimia taiteellisella kentällä ja kolmas työstänyt
kokonaisvaltaisia hankkeita yhdistämällä useamman luovan alan osaamista tai asettanut teoksensa ympäristö- ja yhteisötaiteen kenttään. Kouluttajat kehottivat osallistujia miettimään omaa arvopohjaa, josta työt kumpuavat. Esimerkit virittivät jokaista
pohtimaan omia mahdollisuuksia suunnata osaamisensa ammattimaiseen toimintaan
taiteen parissa, siihen kenttään, jonka kokee omimmaksi tai kiinnostavimmaksi.
Ryhmätyöskentelyn aikana työstettiin projektisuunnittelua sekä pohdittiin rahoituskanavia, sisällön pitchausta ja markkinointia. Ryhmissä avautui myös vuorovaikutus
muiden osallistujien kanssa. Keskustelujen kautta osallistujat jakoivat omia ajatuksiaan
ja kokemuksiaan sekä verkostoituivat keskenään työstäessään annettuja tehtäviä.
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TAITEILIJA YRITTÄJÄNÄ – ITSENSÄ MANAGEROINNIN
OSAAMINEN KUVATAITEEN KOULUTUKSEEN
Kuvataiteilijan muuttuva toimintakenttä on tiedostettu ja erityisesti tarve kartuttaa
liiketoimintaosaamista. Koulutuksen sisältö liittyi siis hyvin luontevasti olemassa
olevien opintojen sisältöihin. Koulutuksen puitteissa kerätyn palautteen perusteella
toiveina oli syvempää perehtymistä aiheeseen. Osaamisen kartuttaminen voisi tapahtuakin kuvataiteen koulutuksen sisällä.
Yrittäjämäinen toiminta on uuden opintosuunnitelman myötä tullut vahvemmin
Lapin ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutukseen. Nyt on tärkeää konkreettisesti
vielä pohtia opintojen osalta, saavatko valmistuvat kuvataiteilijat riittävästi tulevaisuuden taitoja, joiden avulla voivat toimia ammattimaisesti kuvataiteilijoina.
Konkreettiset tavoitteet taiteelliselle uralle

Kuvataiteilijan olisi hyvä opintojen puitteissa lähteä pohtimaan konkreettisia tavoitteita omalle taiteelliselle uralle, ja omaa liiketoimintasuunnitelmaa voi lähteä jo työstämään opintojen aikana. Tähän tarjoutuu mahdollisuus Lapin AMKin kuvataiteen
koulutuksessa kolmannen vuoden opinnoissa, joiden sisältö liittyy yrittäjyyteen.
Mielikuvien ja unelmien kautta voidaan rakentaa käytännössä yrittäjyyteen liittyviä
etenemispisteitä jo aiemminkin. Tavoitteiden asettamisen kautta opiskelija etenisi
askelin kohti päämäärää. Opiskelija voisi tehdä myös oman toimintasuunnitelman
5–10 vuoden tähtäimellä. Opiskelijoiden suunnalta on noussut erityinen puute ja toive
oman työn hinnoittelusta, joka koetaan haasteellisena. Tämä on tärkeää ottaa mukaan
opintojen läpi juoksevana asiana, jotta opiskelijat oppivat näkemään ansainnan mahdollisuuden erilaisten sisältöjen kautta.
Henkilöbrändäys markkinoinnin ja viestinnän ohella

Lapin AMKin kuvataiteen koulutusohjelmassa rakennetaan omaa portfoliota ensimmäisestä vuodesta lähtien koko opintojen ajan. Sen lisäksi opiskelija harjaantuu tekemään biografian eli CV:n. Ensimmäisen vuoden keväällä järjestetään kansainvälinen
näyttely, jonka avulla opiskelija oppii tuntemaan digitalisoituvan globaalin toimintaympäristön sekä osaa jakaa ja suojata kuvateoksia ja tuntee tekijänoikeudet. Näyttelyä
työstettäessä opiskelija pystyy kerryttämään itselleen sekä taiteellisia teoksia että
materiaalia, jonka avulla hän pystyy esittelemään itseään kuvataiteilijana, kuten
biografia. Kertyneitä materiaaleja pidetään ajan tasalla myös jatkossa. Toisen opintovuoden aikana opitaan rakentamaan verkkojulkaisu, ja näiden oppien kautta opiskelija pystyy myöhemmässä vaiheessa lisäämään verkkonäkyvyyttä myös omaan
tarpeeseen taiteilijan uran kannalta työstämällä itselleen porftoliosivun. Ihanteellisinta olisi, jos opintojen aikana opiskelija voisi rakentaa portfoliosivun käyttöönsä.
Lisäksi henkilöbrändäys tulee tutuksi kolmannella vuosikurssilla. Opiskelija oppii
myös tuotteistamaan ja brändäämään sekä markkinoimaan osaamistaan. Opiskelija
valitsee käytettävät somekanavat ja rakentaa oman somestrategian, jonka kautta alkaa
päivittämään sisältöä. Ihanteellisinta olisi aloittaa henkilöbrändääminen aktiivisesti
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jo opintojen puitteissa mieluiten alkuvaiheesta lähtien. Henkilöbrändääminen vaatii
myös itsetutkiskelua. On tärkeää pohtia omaa arvopohjaa omalle toiminnalle; mikä
on henkilökohtainen missio, ja mikä on oma visio taiteelliselle toiminnalle. Näille
henkilökohtaisille pohdinnoille taiteilijaidentiteetti rakentuu. Se toimii myös oman
taiteellisen toiminnan perustana.
Ansainta ja projektiosaaminen

Toisena opintovuonna opiskelijan osaaminen laajenee. Hän ymmärtää IPR-oikeuksien
merkityksen sekä tekijänoikeuksien että tulonmuodostuksen näkökulmasta. Kolmantena vuonna opiskelijalta vaaditaan jo innovaatio- ja kehittämistoiminnan osaamista.
Ideointi, kehittämismenetelmät sekä tuotteistamisen osaaminen kasvavat laajempien
kokeellisten projektien kautta.
Kolmantena vuonna Lapin AMKin kuvataiteen opintoihin on rakennettu kokeellinen
laboratorio, joka antaa mahdollisuuden lähteä työstämään taiteellista tai tuotannollista
kokeellista projektia, myös monialaisesti. Tällöin opintoihin liitetään luontevasti
projektisuunnitelman tekeminen, joka sisältää aikataulutuksen ja budjetoinnin.
Konkreettisen projektin kautta voidaan pohtia ja laskea hintaa sisällölle, työstettävälle
teokselle tai projektille. Digitaaliseen maailmaan rakennetussa projektissa opiskelija
tuottaa lisäarvoa ja ansiota. Tähän liittyvät työkalut on tultava tutuksi opintojen
puitteissa. Opiskelija todella oppii huomioimaan ansaintaan liittyvät seikat omassa
toiminnassaan. Taito siirtyy omaan toimintaan valmistumisen jälkeen, kun opiskelija
ymmärtää, mikä on ansaintalogiikka ja miten tuotetaan lisäarvoa.
Tuloksellinen apurahahakemus

Erilaisten ansaintamallien ohella kuvataiteilijan on hyvä tuntea myös apurahakäytännöt:
Miten tehdä tuloksellinen apurahahakemus? Millä perustein päätökset tehdään? Mitä
hyötyä on apurahasta, ja miksi ja milloin sitä kannattaa hakea? Miten toimitaan, kun
saadaan apuraha? Tämä sisältö olisi opintojen loppuvaiheessa ajankohtainen.
Kansainvälistyvä kuvataiteilija

Kotimaassa toimimisen lisäksi olisi tärkeä avata myös ymmärrystä kansainväliseen
toimintaan. Opintojen puitteissa voitaisiin käydä läpi erilaisia vaihtoehtoja, miten
toimitaan kansainvälisten toimijoiden kanssa. Olisi hyvä oppia, miten kansainvälisyys,
kansainvälistyminen ja residenssitoiminta on saavutettavissa kuvataiteilijalle.
Samoin voisi pohtia sekä selvittää, minkälaisia reittejä kansainväliselle areenalle on.
Kaikkein parasta olisi rakentaa kansainvälisiä kontaktipisteitä esimerkiksi jonkun
kansainvälisen oppilaitoksen kanssa, jolloin opiskelijat pääsisivät yhteistyöhön toisen
maan opiskelijoiden kanssa. Samalla se toimisi verkostoitumisen mahdollisuutena.
Tätä toimintaa voisi järjestää myös kotikansainvälistymisen kautta eli hyödyntämällä
verkkoyhteyksiä ainakin projektin suunnitteluvaiheessa. Tällä tavoin opiskelijat
kartuttaisivat kansainvälistä kokemusta ja rakentaisivat yhteistä toimintaa sekä
ymmärtäisivät kulttuurillisia eroja käytännön toteutuksen kautta.
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Kolmanteen opiskeluvuoteen kuuluukin Lapin
AMKin kuvataiteen koulutuksessa kansainvälinen
ja monialainen kokonaisuus yhdessä liiketalouden
ja tietojenkäsittelyn opintojen kanssa. Näissä
opinnoissa erityisesti yrittäjyys on keskiössä,
mutta tätä kansainvälistä toimintaa voisi tuoda
myös opintojen aikaisempaan vaiheeseen mukaan.
Tietotaito valmistumisvaiheessa

Valmistumisvaiheessa oleville opiskelijoille voisi
järjestää sparrausta sellaisista sisällöistä, jotka
valmistumisen kynnyksellä ovat ajankohtaisia.
Tärkeää olisi perehtyä ammattiliittoihin ja erityisesti siihen, mitä liittoja on saatavilla ja mitä pitää
ottaa huomioon työllistyessä. Liiton edustaja voisi
vierailla ja kertoa liiton toiminnasta. Samoin tehtäisiin taiteilijaseurat tutuksi, jos ne eivät ole vielä
tuttuja opiskelijalle.

KUKA SINÄ OLET?
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

TULEVAISUUDEN ASKELEET

Pohdi itseäsi kuvataiteilijana.
Mikä on unelmasi ja visiosi?
Mikä on arvopohjasi?
Luo materiaalia, jonka avulla
esittelet osaamistasi: biografia,
artist statement, CV, portfolio,
käyntikortti, verkkosivut.
Mieti, mitkä sosiaalisen
median kanavat olisivat sinulle
käyttökelpoisia osaamisen
näyttämisen ja edistämisen
kannalta.
Rakenna henkilöbrändi ja ylläpidä
sitä aktiivisesti.
Verkostoidu.
Ole mukana taideyhteisöissä.
Tarkastele soveltavan taiteen
kenttä, mitä sieltä sinulle löytyisi.
Hanki liiketoimintaosaamista.
Muista, että markkinointiosaamisesta on hyötyä.
Tarkastele kansallisia ja
kansainvälisiä mahdollisuuksia.
Ennakoi: näe tulevaisuuden
vaihtoehtoja, tunnista hiljaisia
signaaleita, tarkastele trendejä
ja megatrendejä. Pohdi miten ne
voisivat liittyä omaan tekemiseesi.
Ole avoin mahdollisuuksille ja
tartu rohkeasti tilaisuuteen, kun
sellainen eteesi tulee.
Kehitä ja ylläpidä taiteellista
osaamistasi.
Tee ahkerasti työtä.
Johda itseäsi.
Muista myös levätä! Levosta
luovuus kumpuaa.

Opiskelijan olisi erityisen tärkeää seurata sitä, mihin
•
maailma on menossa, miten yhteiskunta kehittyy ja
miten kehitys vaikuttaa kuvataiteen parissa toimivan
•
taiteilijan kohdalla; milloin on hypättävä kyytiin,
ja milloin on viisautta jättäytyä pois. Kuvataiteilija
•
•
reflektoi ympärillä olevaa yhteiskuntaa oman taiteen•
sa kautta. Soveltavan kuvataiteen kenttä on myös
laaja-alainen, joten on hyvä tarkastella toimintakenttiä: Löytyykö monialaisia mahdollisuuksia eri
sektoreiden parista kuvan ammattilaiselle. Mihin
kuvataiteen ammattilaisena ja asiantuntijana haluat osaamisesi kautta asettua?
Vinkkinä opiskelijalle sanoisin: opi tuntemaan itsesi, löydä oma näkökulmasi taiteen
saralla, hae oma suuntasi rohkeasti ja tee työtä sen eteen sekä luota omaan tekemiseesi.
Lähteet:

Ammattina taiteilija 2017. Taiteen managerointi ja liiketoimintaosaaminen. Koulutuksen kuvaus. Viitattu 19.9.2017 http://www.taidearthanke.fi/tapahtumia/Taiteen_
managerointi_ ja_liiketoiminta-koulutus.pdf
Briñón, M. & Sailio, T. 2017. Ammattina taiteilija. Taiteen managerointi ja liiketoimintaosaaminen -koulutuksen koulutusmateriaali.
Suomen taiteilijaseura 2017. Kuinka elää kuvataiteella. Viitattu 19.9.2017
http://artists.fi/kuinka-elaa-kuvataiteella/.
TaideART-hankkeen satoa

•

41

42

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Timo Bredenberg, TaM, projektiasiantuntija, Tampereen ammattikorkeakoulu
Juha Suonpää, TaT, KM, yliopettaja, Tampereen ammattikorkeakoulu

Digitaalisen ratkaisuosaamisen työpajat
Tampereen ammattikorkeakoulu osallistui TaideART-hankkeeseen kehittämällä
kuvataiteilijoiden digitaalista osaamista seminaarissa ja työpajoissa. Työpajat ja
seminaari järjestettiin Tampereen Mediapoliksen ja Tampereen ammattikorkeakoulun
tiloissa. Työpajojen pohjalta koottiin taiteilijan digitaalisten ympäristöjen hyödyntämismahdollisuuksiin liittyviä kokemuksia. User Guide -työnimellä alkanut julkaisutyö toteutui lopulta suomen ja englanninkielisenä, jolloin myös nimi muutettiin toimitusvaiheessa sisältöä paremmin kuvaavaksi: FAQ. Usein kysytyt kysymykset.
Hankkeen aikana kartoitettiin, kehitettiin ja koottiin yhteen digitaalisen toimintaympäristön uusia toimintamalleja, jotka ovat sovellettavissa kuvataiteen ja yleisemmin luovan talouden aloilla. Tähän artikkeliin on koottu työpajoissa tehdyt keskeiset
havainnot.

DIGITAALISET VERKOSTOT OSANA
KANSAINVÄLISTYVÄÄ TAIDETTA
Huhtikuussa 2016 järjestetyssä
kansainvälisessä Digital International Art Collaborations
-työpajassa osallistujat etsivät
ratkaisuja taiteilijoiden digitaaliseen verkostoitumiseen ja
verkkoympäristöihin liittyviin
ongelmiin. Työpajaan osallistui opiskelijoita, alumneja ja
opettajia Euroopasta ja PohjoisAmerikasta.
Työpajan pohjalta muodos- Kuva: Juha Suonpää
tui kattava kuva taiteilijoiden
odotuksista digitaalisen taiteen ja kulttuurin kehityksen osalta. Työpajaan osallistuneet
olivat kiinnostuneita virtuaaliympäristöjen, 3D-tulostuksen ja nopeiden verkkoyhteyksien
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avaamista mahdollisuuksista taiteessa ja muotoilussa. Uusien teknologioiden synnyttämät taidemuodot vaativat kuitenkin osaamista mm. koodaamisesta ja 3D-mallintamisesta. Nämä osaamisalueet eivät ole olleet perinteisesti ammattikorkeakoulujen kuvataiteen opetusohjelmassa, vaikka joitakin työpajoja muutamissa kouluissa onkin järjestetty. Uudet osaamistarpeet, kuten koodaus, tulisikin ottaa huomioon ainakin kuvataiteilijoiden erikoistumiskoulutuksessa, jotta taiteilijoiden erityistarpeisiin soveltuvia verkkoalustoja pystyttäisiin kehittämään ja hallinnoimaan itsenäisesti. Uusien
osaamistarpeiden synnyttämisen rinnalla haasteena nähdään kuvataiteilijan taiteellisen substanssiosaaminen säilyminen korkealla tasolla.
Intac Quick Start Guide
Työpajassa nousi esiin kasvava tarve uusiin etäyhteistyön
Use commonly agreed upon
platforms, templates and formats
mahdollistaviin verkkoalustoihin, jotka huomioivat taiteilijan
työn erityislaatuisuuden. Fyysiset
Be collaborative, work together
etäisyydet ja videoneuvottelut
with an open source, democratic attitude
eri aikavyöhykkeiden välillä
edellyttävät jo yhteistyöprojektin alussa sovittuja selkeitä käyCommunicate clearly and respectfully,
aware of cultural differences and languages
täntöjä. Globaalissa toimintaympäristössä avainasemassa
Be honest with your partners
ovat avoin tiedonkulku, matala
Read and understand all guidelines
kynnys osallistua, saavutettavuus ja kulttuurierojen huomioiminen. Immateriaalioikeuksien
Ask for clarification where necessary
hallinta ja niistä sopiminen koAsk for process and technical help when you have trouble
rostuvat entisestään verkkoympäristöissä, joissa toimitaan eri
Follow timelines, meeting times and especially deadlines
maiden lainsäädäntöjen piirissä.
Keep up-to-date with all developments in groups and overall
Verkkoyhteistyö
edellyttää
myös yhteisöllisiä arvoja. Yksilö- Työpajassa jokainen työryhmä loi tarpeidensa
keskeinen ideoitaan panttaava pohjalta “pikaoppaita” helpottamaan kansainvälistä
taiteilija ei menesty verkkoyh- verkkoyhteistyötä. (kuva: Juha Suonpää)
teistyössä.

KUVATAITEEN MUUTTUVAT TOIMINTAYMPÄRISTÖT
Ensimmäisessä työpajassa h avaitut uudet osaamistarpeet pyrittiin ottamaan huomioon
suunniteltaessa lokakuussa 2016 järjestetyn Taiteen käyttöopas -tapahtuman sisältöjä.
Taiteen käyttöopas oli kaksipäiväinen seminaarista ja työpajasta koostuva tapahtuma,
jossa pohdittiin, miten taiteilijoiden osaamista voitaisiin soveltaa digitaalisissa ympäristöissä ja miten luovuutta voidaan hyödyntää yritysyhteistyössä. Taiteilijoille,
taiteen tuottajille, yrityksille ja yhteisöille suunnattu tapahtuma järjestettiin Tampereen
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Mediapoliksessa 5.–6.10.2016. Seminaarissa esiteltiin monipuolisesti esimerkkejä
taiteilijan digitaalisesta yritysyhteistyöstä ja taiteen yleisöpohjaa laajentavista projekteista.
Kuvataiteilija Tuula Lehtisen mukaan taiteilijaidentiteetti on syytä nähdä aiempaa
laajemmin. Nykyiset institutionaaliset reunaehdot asettavat kuvataiteilijan taloudellisesti kapeaan rooliin, jossa tarjolla on vain ”leivänmuruja”. Kuvataiteilijan ammattikuvaa on syytä laajentaa yrittäjyyden näkökulmasta. Tuula Lehtinen on ollut mukana
ympäristötaiteen projekteissa, joissa taiteilijan rooli voi olla muun muassa alihankkija
ja konsultti. (Taiteen käyttöopas 2016.)
Kuvataiteilija Ismo Torvisen esityksessä “Koodari taiteilijana” korostuivat verkkoyhteistyön ja projektinhallinnan merkitys työryhmävetoisissa ohjelmistotaiteen
projekteissa sekä koodaustaitojen hyödyllisyys useissa taiteilijan työtehtävissä.
Kuvataiteilija Laura Laukkasen esityksessä “Art Solutions” korostuivat taiteilijan
ryhmälähtöiset luovat ongelmanratkaisutaidot. (Taiteen käyttöopas 2016.)
Seminaarissa tulivat esille myös uusien teknologioiden kuten virtuaalitodellisuuden ja 360-degree videon tuomat mahdollisuudet taiteellisen kerronnan välineenä
(Ilmari Huttu-Hiltusen ja Kalle Tammen esitykset). Myös pelien luomat ympäristöt,
kuten lisätty todellisuus, ovat olennaisia taiteilijan nykypäivän toimintaympäristöjä
pelillistyvässä yhteiskunnassa (Frans Mäyrän esitys). Muuttuvat toimintaympäristöt
edellyttävät taidekoulutukselta poikkitaiteellista ja -tieteellistä yhteistyötä. (Taiteen
käyttöopas 2016.)

TAIDE PALVELUNA
Taiteen käyttöopas -tapahtuman työpajassa Antti Vuento TAMK Pro Akatemialta
johdatteli osallistujia palvelumuotoilun perusteisiin. Työpajan aikana osallistujat
suunnittelivat omista lähtökohdistaan taidepalveluita. (Taiteen käyttöopas 2016.)
Taiteen ansaintalogiikkaa voidaan suunnitella Customer Journey Canvas -mallin
avulla, jossa taide nähdään palveluna. Palvelut syntyvät tiimityöskentelyn avulla.
Palvelun markkinointi ja asiakaskokemuksen analyysi toimivat mallin pohjana.
Palvelumuotoilun näkökulmasta hahmotettuna taidekentällä tapahtuva ”menestys”
liittyy taiteilijoiden taiteen laadullisten kriteerien oheen – tai usein jopa ensisijaisesti
taiteilijan kykyyn muotoilla sanomansa yksilöllisen asiakkaan tarpeisiin ja kykyyn
hyödyntää varsinkin sosiaalista mediaa markkinoinnissa. Taiteilijan identiteetin
osaksi asettuu asiakaslähtöinen ajattelu, jossa ratkaisevaksi taiteen osaamiseksi
muodostuu taiteilijan kyky asettua katsojan tai kokijan rooliin taiteen vastaanottajana,
kokijana ja tekijänä. Taideteos nähdään palveluna, jossa taiteen kokijan palvelukokemus
syntyy eräänlaisten kosketuspisteiden avulla taidekokemuksen (= palvelun) äärellä.
Liiketalouden logiikassa selkeys synnyttää arvon. Mallintaminen puolestaan
paljastaa arvot, jotka selkeytyvät, kun asiakkaan taidekokemus puretaan pienempiin osiin.
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Kuva: Juha Suonpää

SOSIAALINEN MEDIA OSANA TAITEILIJAN TYÖTÄ
Hankkeen viimeinen kansainvälinen työpaja järjestettiin 26.4.2017. Työpajan vetäjänä
toimi taiteilijaduo Tärähtäneet ämmät (Katriina Haikala ja Vilma Metteri). Tärähtäneet
ämmät tekevät sosiaalisesti sitoutunutta taidetta, jonka keskeisenä päämääränä on
aiheuttaa julkista keskustelua vallitsevista valtarakenteista. Työpajan alussa Tärähtäneet ämmät esittelivät sosiaalista mediaa (Twitter, Instagram, Facebook) hyödyntäviä
taideprojektejaan. Taiteilijaduon työskentelyssä keskeistä on yhteisön rakentaminen
niin sosiaalisessa mediassa kuin taidetapahtumissa. Kullekin projektille luodaan
omat verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat. Laajan medianäkyvyyden kautta
pystytään saamaan myös rahoittajien mielenkiinto. Verkkonäkyvyyden muuntaminen
tuloiksi vaatii erityisosaamista.
Tärähtäneet ämmät avasivat käytännönläheisesti taiteellisen työn organisointia
yritystoiminnan avulla. Taiteilijoiden mukaan yritystoiminta tulee rakentaa omien
arvojen pohjalta. Yritystoiminnan voi käynnistää lyhyessäkin ajassa esimerkiksi
verkkokauppasovelluksia hyödyntäen, mutta erityisesti luottamuksen rakentaminen
yrityskumppaneihin vaatii aikaa.
Lähteet:

Taiteen käyttöopas 2016. Seminaari 5.10.2016. Viitattu 14.9.2017 https://www.youtube.
com/watch?v=jT7ztJE-aog&list=PLbDPNHOX-bA70x-6OWfqQnFPkheJGFmeI.
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Informaatio
muotoilun
koulutus
3.-4.10.2017
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ja Koponen+Hildéntoimeentulo
Kouluttajana
toimi
muotoilutoimiston perustaja. (Kuva: Arto Huhta)

Antti Haase, TaM, projektisuunnittelija, Lapin ammattikorkeakoulu

Informaation muotoilu
kuvataiteilijan uutena
osaamisalueena
Lapin ammattikorkeakoulu järjesti 3.–4.10.2017 informaation muotoilun koulutuksen
kuvataiteilijoille. Koulutuksen tavoitteena oli antaa työkalut ja perustiedot informaation muotoilusta sekä käyttömahdollisuuksista nykypäivän informaatio-ruuhkassa.
Ensimmäisenä päivänä käsiteltiin informaation muotoilun teoriaa. Toisena koulutuspäivänä osallistujat työstivät infografiikan luonnoksen itseään kiinnostaneesta
aiheesta. (Ks. Informaation muotoilun koulutus 2017.)
Koulutus suunniteltiin ja markkinoitiin yhteistyössä Lapin taiteilijaseuran kanssa
erityisesti lappilaisille kuvataiteilijoille ja alan opiskelijoille. Keskeisenä koulutuksellisena tavoitteena oli tarjota kuvataiteilijoiden visuaaliselle osaamiselle uusia sovelluskohteita ja ansaintamahdollisuuksia. Kouluttajana toimi Koponen+Hildén-muotoilutoimiston perustaja ja yksi Tieto näkyväksi -kirjan kirjoittajista, informaatiomuotoilija
Juuso Koponen. Tieto näkyväksi on ensimmäinen suomenkielinen perusteos tiedon
kuvallisen esittämisen tavoista.

INFORMAATION MUOTOILUN KÄSITE
Tutkija Robert E. Hornin (Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 19) määritelmän
mukaan informaation muotoilu (synonyyminä informaatiomuotoilu) on tiedon jäsentämistä sellaiseen muotoon, joka soveltuu mahdollisimman hyvin ihmisten käytettäväksi. Informaation muotoilu tukee tai korvaa kirjoitetun sanan sanoman siten, että
katsoja ymmärtää kerta katsomalta halutun informaation. Informaation muotoilu on
käytännössä usein tiedon visualisointia. Informaatiotulvassa kuvallinen kerronta on
monin tavoin tehokkaampaa kuin sanallinen. Sanonta ”kuva kertoo enemmän kuin
tuhat sanaa” kiteyttää ajattoman totuuden. Hahmotamme ympäristöämme katseen
avulla selvästi muita aisteja nopeammin ja tarkemmin. Näköaisti välittää joka hetki
tietoa aivoihimme noin kahdeksan kertaa enemmän kuin muut aistit yhteensä.
(Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 17.) Tiedon esitystavan valintaa ja esityksen
sommittelua näköaistin mahdollisuudet ja rajoitteet huomioiden kutsutaan informaation muotoiluksi.
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Koposen mukaan ”visualisointi on eräs tehokkaimmista työkaluista tiedon välittämiseen ja uusien oivallusten synnyttämiseen. Tiedon esittäminen visuaalisessa
muodossa auttaa aineiston rakenteen hahmottamisessa ja kokonaiskuvan muodostamisessa. Visualisointeja ja infografiikoita hyödynnetään lehdistössä ja sähköisessä
mediassa, tieteellisissä julkaisuissa ja tietokirjoissa, sosiaalisessa mediassa, yritysviestinnässä ja markkinoinnissa ja esimerkiksi osana teknisten laitteiden käyttöohjeita.” (Informaation muotoilun koulutus 2017.)
Informaation muotoilun tuotokset jaetaan usein kahteen pääkategoriaan niiden
viestinnällisen funktion mukaan: infografiikoihin ja visualisointeihin. Ne perustuvat
dataan tai tietoon, joka on luonteeltaan abstraktia, kuten tilastot, tai ainakin normaalioloissa näköaistin tavoittamattomissa. Infografiikat kuvaavat usein numerotietoja
mutta voivat kuvata myös laadullista tietoa, esimerkiksi tapahtumakulkuja ja toimintaperiaatteita. (Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 20.)

Infografiikka Napoleonin armeijan sotamatkasta Moskovaan vuonna 1812
(Kuva: Charles Minard)

Minardin infografiikka onnistuu esittämään kuusi datalähdettä kahdessa dimensiossa: Napoleonin joukkojen koko, etäisyys, lämpötila, leveys- ja pituusasteet, matkan
suunta ja joukkojen paikka eri ajankohtina. Visualisointi puolestaan on uusia piirteitä
aineistosta paljastava grafiikka. Visualisointi toimii työkaluna, jonka avulla lukija voi
itse löytää aineistosta kiinnostavia piirteitä. Visualisointi tuotetaan usein tietokoneen
avulla, ja sen pohjana oleva aineisto on aina numeraalista dataa. (Koponen, Hildén &
Vapaasalo 2016, 21.)
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Visualisointi Lontoon koleraepidemiasta vuodelta 1854
(Kuva: John Snow ja Charles Cheffins)

Epidemiologian isänä pidetty John Snow teki yhdessä kartanpiirtäjä Charles Cheffinsin
kanssa kartan vuonna 1854 Lontoossa riehuneesta koleraepidemiasta merkitsemällä
karttaan kaikkien koleraan kuolleiden asuinpaikat. Snow huomasi, että kuolintapaukset
keskittyivät Broad Streetilla sijainneen kaivon ympärille, ja näin selvisi epidemian
alkulähde. (Rogers 2013.)

INFORMAATION MUOTOILUN PERIAATTEET JA TYÖPROSESSI
Informaation muotoilun avulla tieto muuttuu saavutettavaksi, välitettäväksi ja käyttökelpoiseksi – vaihe, jota ilman tieto unohtuu. Koposen mukaan visualisointiprojektin
lähtökohtana voivat olla joko selkeästi määritellyt viestinnälliset tavoitteet tai tietty
data-aineisto, josta lähdetään etsimään kiinnostavia piirteitä. Kummassakin tapauksessa tavoitteiden määrittely ja aineiston keruu ovat kiinteässä vuorovaikutuksessa
toisiinsa. Asetetut viestinnälliset tavoitteet määrittelevät, mitä dataa tarvitaan
(kohderyhmän tarpeet, ominaisuus ja käyttöyhteys), mutta myös käytettävissä oleva
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aineisto rajoittaa tai mahdollistaa erilaisten sisällöllisten kysymysten käsittelyä.
(Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 20.)
Informaation muotoilussa raakadata muuttuu informaatioksi luokittelun ja järjestelyn kautta. Työprosessin loppuvaiheessa informaation arviointi ja oikeaan viitekehykseen asettaminen muuttaa sen käyttötiedoksi. Kuvalliset elementit auttavat
hahmottamaan monimutkaistakin ilmiötä ja aineiston syy-seuraussuhteita. Informaation muotoilu on vahvimmillaan tilallisten ja maantieteellisten suhteiden, toimintaperiaatteiden, kronologioiden ja ennen kaikkea numerotiedon esittämisessä. Visualisointi paljastaa usein aineistosta piirteitä, jotka jäisivät piiloon tekstissä tai taulukossa.
Edward Tuften mukaan informaation muotoilu on selkeän ajattelun tekemistä näkyväksi. (Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 11–12.)
Päivittäisissä uutisissa tieto esitetään usein numeroina, määrinä tai niiden muutoksena. Tiedon visualisoinnissa kiinnitetään erityistä huomioita määrien esittämiseen
visuaalisesti ja numeraalisten muutosten välisten erojen havainnollistamiseen
muotojen ja värien avulla. Visuaalisten elementtien keskinäiset suhteet, niiden väliset
jännitteet ja poikkeavuudet, syyn ja seurauksen synnyttämä vuorovaikutus, osien
muodostama harmonia, tekstin ja kuvien vuorottelu sekä näitä kehystävä tyhjä tila
kantavat merkityksiä, ja niiden hallinta on avain ymmärryksen synnylle (Koponen,
Hildén & Vapaasalo 2016, 11). Koposen, Hildénin ja Vapaasalon (2016, 15) mukaan
Ben Shneiderman on kiteyttänyt seuraavasti: ”Visualisoinnin tarkoitus on tuottaa
ymmärrystä, ei kuvia.” Informaation muotoilijan kultainen sääntö kaikissa tilanteissa
kuuluu: ”Valitse esitystapa, joka tuottaa mahdollisimman selkeän lopputuloksen.”
(Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 32.) Työprosessin lopputuloksena syntyneen
infografiikan tai visualisoinnin tulisi siis olla kaikissa kohderyhmissä mahdollisimman
yksiselitteisesti tulkittavissa.
Informaation muotoilun kaksi keskeisintä periaatetta ovat vertailu ja sisällöllinen
pelkistäminen. Yksittäiselle numerolle tulee merkitys vasta, kun sitä vertaillaan muihin
numeroihin. Informaation
muotoilussa
keskeisin
ratkaistava yksittäinen kysymys on, mitä vertailuja
halutaan
mahdollistaa.
(Koponen, Hildén & Vapaasalo 2016, 25.)
Vertailtavuus edellyttää,
että visuaalisia koodaustapoja, kuten värejä, symboleja ja asteikkoja, käytetään
johdonmukaisesti. Informaation muotoilija käyttää
parhaita
koodaustapoja
(mm. tietopisteiden sijainti)
Helsingin kaupungin raitioliikennesuunnitelmia
tärkeimpien vertailujen (Kuva: Jyri Öhman, Mari Huhtanen & Vilja Pursiainen)
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tukemiseen ja heikompia tapoja (mm. pinta-alat) toissijaisen tiedon koodaamiseen.
Pelkistämisessä kuvasta poistetaan epäolennaisia yksityiskohtia, jotta jäljelle jäävät
osat tunnistetaan helpommin ja niiden keskinäinen vertailu on helpompaa. Esimerkiksi suunnistuskarttoja voidaan pitää pelkistettyinä visuaalisina esityksinä tietyn
maastoalueen ilmakuvasta. (Koponen, Hildén, & Vapaasalo 2016, 27–29.)

OSALLISTUJAPALAUTE INFORMAATION
MUOTOILUN KOULUTUKSESTA
Ajatus informaation muotoilun koulutuksen järjestämisestä lähti havainnosta, että
tiedon visualisointi on yleistyvä trendi työelämässä. Koponen vahvisti koulutuksen
aikana, että informaationmuotoilijoista on tällä hetkellä huutava pula Suomessa.
Informaation muotoilun kaksipäiväiseen koulutukseen osallistui 25 henkilöä. Pääosa
heistä oli Lapin AMKin kuvataiteen opiskelijoita, ja loppuosuus sisälsi muutamia
lappilaisia ammattitaiteilijoita sekä kuvataiteen opetushenkilökuntaa ja hankehenkilökuntaa. Koulutus koostui Koposen paljon esimerkkejä sisältäneistä lyhyistä luentoosuuksista sekä informaation muotoilun käytännön harjoituksista.
Osallistujapalautteen perusteella koulutus oli onnistunut ja tarjosi kuvataiteilijoille
uusia toimeentulon mahdollisuuksia. Arviointiasteikolla 1–7 koulutusta arvioitiin
seuraavasti: koulutuksen sisältö (6,7), kouluttajan vuorovaikutus- ja opetustaidot
(6,7), koulutusmateriaali (6,3), opetusmenetelmät (6,2) ja osallistujien osaamisen
hyödyntäminen (6,5). Useampikin opiskelija mainitsi koulutuksen aikana, että harkitsee
informaation muotoilun ottamista osaksi kuvataiteilijan työtään uutena ansaintamahdollisuutena.
Lähteet:

Informaation muotoilun koulutus 2017. Koulutuksen esite TaideART-hankkeen kotisivuilla. Viitattu 31.10.2017 www.taidearthanke.fi/tapahtumia/informaatio_muotoilun_koulutus.pdf.
Koponen, J., Hildén, J. & Vapaasalo, T. 2016. Tieto näkyväksi: Informaatiomuotoilun
perusteet. Helsinki: Aalto ARTS Books.
Rogers, S. 2013. John Snow's data journalism: the cholera map that changed the world.
The Guardian. Viitattu 31.10.2017 https://www.theguardian.com/news/datablog/2013/
mar/15/john-snow-cholera-map.
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Anna-Maria Aflecht, laskentatoimen opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Karita Kemppi, laskentatoimen opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Marianne Viinikainen, KTM, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Kuvataiteilijan
moninaiset roolit
Kuvataiteilijoiden toimeentulon turvaaminen edellyttää uusien roolien ja taitovaatimusten määritystä. Oman taiteellisen työn lisäksi taiteilijalla on oltava monialaista
osaamista niin yritystaloudesta, tuotteistamisesta, hinnoittelusta, myynnistä, viestinnästä, verkostoitumisesta kuin kirjanpidostakin. Nämä eivät suoranaisesti liity taiteen
tekemiseen ja luomisprosessiin, mutta tukevat taiteilijan menestystä ja ovat sitä kautta
välttämättömiä. Tässä artikkelissa Saimaan ammattikorkeakoulun opiskelijat,
Anna-Maria Aflecht ja Karita Kemppi, listaavat kuvataiteilijan työhön liittyviä
tehtäviä ja rooleja. Tämä artikkeli on tehty TaideART-hankkeen toimeksiantoja ja
kirjoitettu osana Laskentatoimen projektiopinnot -opintojaksoa.

LUON TAIDETTA JA JOHDAN TALOUTTA
Kuvataiteilija toimii siis monenlaisissa eri rooleissa työhönsä liittyen. Tyypillisin rooli
kuvataiteilijalle on nimenomaan taiteilijan rooli, eli hän toimii ammatissa, johon hän
on kouluttautunut. Hän työskentelee sillä alueella, johon hän on erikoistunut ja joka
on hänen osaamisaluettaan, esimerkiksi taidemaalarina. Hän on siis oman työnsä
osaaja ja ammattitaitonsa kehittäjä.
Oman ”ydintyönsä” lisäksi kuvataiteilija toimii nykypäivänä erityisesti monessa
liiketalouteen liittyvässä roolissa. Kuvataiteilija toimii esimerkiksi ” johtajan” roolissa,
eli hänen tulee kyetä organisoimaan omaa työtään ja työajan käyttöään. Hän toimii
vähintäänkin itsensä johtajana ja mahdollisesti johtaa työssään myös muita.
Hänen tulisi olla myös juridiikan osaaja, koska hänen tulee olla perillä erilaisista
sopimuskäytännöistä, esimerkiksi tilaustöihin liittyen. Hänen tulee siis osata laatia
kirjallisia sopimuksia sekä ymmärtää erilaisten sopimusten sisältö.
Kuvataiteilija toimii tyypillisesti liiketalouteen liittyen myös kirjanpitäjän ja verotuksen osaajan roolissa. Ansiotuloja tulee usein monesta eri lähteestä, ja taiteen
tekemisestä aiheutuneet menot tulee osata kirjata oikein. Hänen tulee siis osata
kirjanpitoa.
.
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Kuva: Niina Vincelot

VIESTIN JA VERKOSTOIDUN
Kuvataiteilija tekee työhönsä liittyen erilaisia kirjallisia tuotoksia, eli hän toimii viestijän roolissa. Viestintään liittyen hän toimii myös esimerkiksi avustus- ja apurahahakemusten hakijan roolissa. Hänen tulee siis pystyä kartoittamaan mahdolliset avustusja apurahojen lähteet, kyetä laatimaan hakemuksia sekä hakea niitä aikataulussa.
Viestintään liittyen hän on myös verkostoituja, eli hänen työhönsä liittyy usein
esimerkiksi yhteydenpitoa ja kanssakäymistä erilaisten kontaktien kanssa. Monesti
hän voi toimia esimerkiksi tiedottajan roolissa. Myös tuottajan rooli voi olla kuvataiteilijalle tyypillinen. Hän saattaa tuottaa ja/tai olla järjestämässä muun muassa erilaisia näyttelyitä ja tapahtumia.
Kuvataiteilija joutuu toimimaan itsensä managerina, jolloin hän sparraa itseään
työhön, valvoo omaa etuaan, markkinoi tuotteitaan ja tiedottaa niistä. Taiteilija on siis
myös oman työnsä markkinoija, koska itsensä esille tuominen on välttämätön osa
taiteilijan työtä.

SOMETAN JA BRÄNDÄÄN
Taiteilija on sosiaalisen median osaaja, jonka tulisi osata hyödyntää mm. Facebookia,
Instagramia ja omia nettisivuja. Käytännössä kuitenkin suunnitelmallinen somen
hyödyntäminen on harvinaista, ja taiteilijoiden mielestä viestintä ja markkinointi
kuormittavat liikaa toisinaan.
Taiteilijat, joilla ei ole omaa galleristia, ovat myös myyjiä. Taiteilijat kokevat
kuitenkin teosten myymisen vaikeaksi, koska töihin sekoittuu tunnelatauksia ja oman
työn arvottaminen on vaikeaa.
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Kuva: Niina Vincelot

Nimen saaminen ja tunnettuus ovat tärkeää taiteilijalle, joten yksi taiteilijan
rooleista on itsensä brändääjä. Taiteilijat rakentavat omaa brändiä tietoisesti ja tiedostamattomasti omilla työskentelytavoilla, nettisivuilla, artist statementeilla ja näyttelyvalinnoilla. Taiteilijoiden mielestä paras tapa rakentaa brändiä on olla aito ja rakentaa
omista lähtökohdista sekä töistä mielikuvia. Heidän mielestään mielikuvarakentaminen
ja brändäys tapahtuu lähes huomaamatta.

VAIKUTAN JA OPETAN
Taiteilijalla on tärkeitä yhteiskunnallisia rooleja kuten elämysten tuottaja, keskustelun
avaaja, suuntausten ja trendien asettaja sekä vaikuttaja. Taiteella on vaikutusvaltaa,
koska se herättää monenlaisia tunteita. Taide tuottaa iloa ja tyydyttää esteettisyyden
tarpeita. Sen avulla ihminen voi kanavoida omia tunteitaan. Taiteen avulla voidaan
myös herättää keskustelua yhteiskunnallisista asioista tai avata uusia suuntauksia esimerkiksi teollisuuteen.
Valtaosa taiteilijoista työllistää itsensä muilla kuin oman alansa töillä. Moni heistä
esimerkiksi opettaa, jolloin heidän täytyy omaksua opettajan rooli. Tulonlähteitä
saattaa myös olla useilta eri aloilta, jolloin taiteilijasta tulee sekatyöläinen. Taiteilijalla
voi olla myös työttömän rooli, jos hän ei saa apurahoja eikä hänellä ole tulonlähteitä
työstä. Taiteilija saattaa toimia myös yrittäjänä esimerkiksi osuuskunnassa ja siten
työllistää itsensä taiteen tekemisellä. Tällöin hänellä on yrittäjän rooli.
Yhteenvetona voidaan todeta, että taiteilijan rooli on olla moniosaaja. Hänen tulisi
hallita useita eri aloja ja omaksua monia eri rooleja pystyäkseen hankkimaan elantonsa.
Yhteiskunnalla on paljon odotuksia kuvataiteilijoilta, mutta selkeää kehitystä tämän
ammattikunnan aseman turvaamisessa ei kuitenkaan ole tapahtunut.
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Eva Forsman, TaM, projektiasiantuntija, Yrkeshögskolan Novia

Yrittäjyys taiteessa
Nykypäivän yhteiskunnassa yrittäjyyttä arvostetaan, ja siitä on tullut avainsana
(taloudelliseen) menestykseen. Yksilöinä meidän odotetaan käyttäytyvän yrittäjämäisesti, ja meitä kasvatetaan yrittäjähenkisiksi jo niinkin varhaisesta vaiheesta
kuin peruskoulusta lähtien. Mutta mitä sitten on yrittäjämäinen käyttäytyminen?
Kuinka se määritellään? Mitä mahdollisuuksia ja rajoitteita nykyisiin määritelmiin
sisältyy? Ja kuinka se vaikuttaa näkemyksiin yrittäjyydestä taiteessa?

YRITTÄJÄMÄINEN KIELI
Käyttämämme kieli määrittelee sen, kuinka näemme ympäröivän maailman. Kieli on
ajattelun väline ja toimii siltana pohdiskelevan mielen ja maailman välillä. Hannah
Arendt ja moni muu määrittelee (käyttäen filosofista lähestymistapaa kieleen) kielen
roolin tiedon tuotannossa sekä yrittää esittää, kuinka kielen ja käsitteiden käyttö
vaikuttaa ajatteluumme (Arendt 1978). Tänä päivänä kansalaisen tai yksilön määrittelyssä käytetty kieli määräytyy yrittäjyyden ja taloudellisen statuksen mukaan.
Michel Foucault on kuvannut uudelleen määriteltyä taloudellista hahmoa itse itsessään
yritykseksi, joka on itse oma pääomansa, tuottajansa ja ansioidensa lähde (Foucault
2008). Tässä lähestymistavassa elämä, työ ja yksilö nähdään yrityksenä, jota tulee
hallita. Tämä vaikuttaa ihmisen käsitykseen itsestä ja muista ja luo odotuksia, kuinka
käyttäytyä nykyajan yhteiskunnassa. Mutta mitä tarkoittaa yrittäjämäinen käyttäytyminen eri alojen näkökulmasta? Kuinka taiteilija toimii yrittäjänä?

TAITEILIJAN AMMATTI
Taiteilijan tulonlähteet ovat moninaiset ja muodostuvat työtulosta, taloudellisesta
tuesta ja apurahoista. Tuotantoprosessissa kuluttajaa ei useinkaan huomioida, varsinkaan jos tämä ei ole ottanut osaa luomisprosessiin. Kuluttaja luo harvoin suoraa tuloa
taiteilijalle, vaan ennemminkin kuluttajan kiinnostus taiteeseen luo potentiaalia
esitellä taiteellinen työ yleisölle. Koulutettujen taiteilijoiden mahdollisuudet pitkäkestoiseen työsuhteeseen ovat harvassa. Taiteilijan ansaintamahdollisuudet muodostuvat
väliaikaisista projektityöllistymisistä, opettamisesta, tilauksista, stipendeistä sekä
väliaikaisista sivutöistä. Voiko taiteilijan freelancemaisen elämäntavan määritellä
TaideART-hankkeen satoa

•

59

yrittäjyydeksi? Onko taiteilija yrittäjä luodessaan omaa todellisuuttaan olemalla luova
ja innovatiivinen ja tuottamalla taidetta ja tulemalla toimeen rajallisilla resursseilla?
Vai onko taiteilijat määriteltävä epäyrittäjämäisiksi nykyisin vallalla olevan käsityksen
perusteella, jonka mukaan yrittäjä on taloudellisesti menestyvä? Onko taiteilijoiden
tultava paremmiksi liike-elämässä?
Taidekoulutuksessa yrittäjyys on ristiriitainen aihe. TaideART-projektin haastatteluissa kävi ilmi, että yrittäjyys käsitteenä nostaa esiin negatiivisia assosiaatioita,
kuten kapitalismin ja tuoton tavoittelun. Monet taiteilijat eivät pidä itseään yrittäjinä,
vaikka heidän elämäntapansa ja toimintansa todistavat muuta. Yrittäjyys on ja on
ollut luonnollinen osa ammattia, koska alalla on niin vähän työpaikkoja. Niinpä
taiteilijoiden on täytynyt olla innovatiivisia yrittäessään löytää toimeentulon keinoja.
Ongelmaksi muodostuu kuitenkin asenne yrittäjyyttä kohtaan. Moni uskoo, että
ollakseen yrittäjä täytyy osata hoitaa yritystä menestyksekkäästi. Niinpä moni taiteilija ei pidä itseään yrittäjänä.

YRITTÄJYYSKASVATUS
Yrittäjyyskasvatusta ei yleensä sopeuteta taidealan tarpeisiin. Monista tutkimuksista
selviää, että työelämään valmistava koulutus puuttuu. Syynä saattaa olla se, että moni
alemman kandidaattivaiheen opiskelija ei osaa vielä ajatella opintojenjälkeistä työllistymistä. Todennäköisempää kuitenkin on, että taidekoulutuksessa esitellään yrittäjyyttä liian kapeasta näkökulmasta. Chris Steyaert ja Daniel Hjorth (2003; 2004;
2006; 2009) pyrkivät laajentamaan näkökulmia ja luomaan uusia toimintatapoja
lähestymällä yrittäjyyttä taloudellisen ilmiön sijaan koko yhteiskunnan kattavana
käsitteenä. Vallalla oleva kapea näkökulma perustuu rahantekomahdollisuuksien
hyödyntämiseen markkinoita muuttamalla, kun taas laaja näkökulma perustuu jatkuvaan luovaan prosessiin, jota ei aja henkilökohtaisen hyödyn tavoittelu vaan ajatus,
joka täytyy toteuttaa yhteiskunnassa ja sen avulla. Vahvistamme siteitä yhteiskunnan
ja yrittäjyyden välillä kutsumalla mukaan myös ne, jotka tuntevat itsensä ulkopuolisiksi yrittäjän määritelmän kapeuden vuoksi. Näin avaamme tietä erilaisen tiedon
tuotannolle ja tunnustamme sen tärkeäksi. Luomme uusia, valtavirran ulkopuolisia
tarinoita identifioimalla sosiaaliset, kulttuuriset, ekologiset ja taiteelliset asiat yrittäjämäisiksi. Hjorthin ja Björn Bjerken mukaan yrittäjyys on jokapäiväistä elämää ja
arkisia askareita enemmän kuin mahtavia saavutuksia (Hjorth & Bjerke 2006, 100).

JULKINEN YRITTÄJYYS
Osana TaideART-projektin tutkimusta Novia kehottaa käyttämään Hjorthin ja Bjerken
käsitettä "julkinen yrittäjyys" (Hjorth & Bjerke 2006), kun puhutaan taiteilijoista, sen
sijaan, että puhuttaisiin "kulttuurisesta yrittäjyydestä", sillä tämä käsite pelkistää
taiteilijan ainoastaan markkinatavaran tuottajaksi. Taiteilijan työympäristö on julkinen
ala, ja esittelemällä työtään julkisesti taiteilija ottaa myös poliittisen aseman. Kun
"sosiaalinen yrittäjä" yrittävän yhteiskunnan tuotteena lähestyy sosiaalisia ongelmia
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taloudellisesta näkökulmasta, "julkinen yrittäjä" ei pyri ratkaisemaan näitä ongelmia
vaan yrittää saada yhteisön ihmiset yhteen jakamaan ja tuntemaan osallisuutta. Monet
itseorganisoituvat mallit taiteessa ovat yrittäjämäisiä. Itseorganisoinnilla ja julkisella
yrittäjyydellä on paljon yhteistä. Kummatkin ovat projektipohjaisia ja usein pienimuotoisia, ja kummallakin on yhteys fyysisiin, virtuaalisiin, diskursiivisiin ja emotionaalisiin paikkoihin ja tiloihin. Kummatkin rohkaisevat marginaalisten aiheiden pohtimiseen
ja esiinnostamiseen. Hjorth, Bjerke ja Steyaert tekevät meidät tietoisiksi yrittäjyyden
diskurssista, kun he pyrkivät muuttamaan sanastoa siten, että myös ulkopuolisiksi
itsensä tuntevat (kuten taiteilijat) kokisivat voivansa puhua ammatistaan myös yrittäjyyskontekstissa.

VAPAUDEN KÄSITE
Usein painotetaan vapauden käsitettä, kun keskustellaan yrittäjyydestä. Taiteilijat
viittaavat monesti eurooppalaisen filosofisen perinteen käsitteeseen "vapaus itsenäisyytenä", jonka mukaan yksilöllinen itsetietoisuus on keino säilyttää etäisyys itsensä
ja maailman välillä. Christian Maravelias esittelee erilaisen lähestymistavan yrittäjyyteen, jossa "vapaus on potentiaalia", eli yksilö on vapaa hyödyntämään monia
maailman tarjoamia mahdollisuuksia. Jos vapaus itsenäisyytenä tarkoittaa vapautusta
vallasta, niin vapaus potentiaalina itseasiassa vaatii valtaa. Maraveliaksen mukaan se
vaatii valtaa toimia ja pysähtyä mahdollisuuksien kohdalla. (Maravelias 2009, 16.)
Jotkut taiteilijat näkevät, että yrittäjyydestä käytetty kieli on toiminut tämän vapauden
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ja itsenäisyyden sieppaajana. Monikaan ei osaa samaistua yritteliääseen opportunistiin
pelatessaan markkinoiden sääntöjen mukaan.
Jotta saataisiin säilytettyä taiteilijoille niin tärkeä vapaus, meidän on laajennettava
nykyistä käsitettä yrittäjyydestä kattamaan pelkän talouden sijaan koko yhteiskunta.
Tämä laajentaminen antaa taiteilijalle tilaisuuden puhua ammatistaan yrittäjämäisessä kontekstissa. Samalla avaamme tietä erilaisille tiedon tyypeille ja tunnustamme
taiteelliset ulottuvuudet tärkeiksi. Novian tuottama koulutusmateriaali pohjautuu
TaideART-projektin tekemälle tutkimukselle taiteellisesta yrittämisestä, ja sitä
voidaan käyttää taidekoulutuksen yrittäjyysopinnoissa.
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Taiteilijan työsuhde ja
yhteistyö kunnan kanssa
Tämä artikkeli on kirjoitettu Anni Knutaksen (2017) Saimaan ammattikorkeakoulussa
laatiman opinnäytetyön ”Taiteilijan työsuhde ja yhteistyö kunnan kanssa” pohjalta.
Opinnäytetyössä selvitettiin taiteilijan ja kunnan välisiä työ- ja yhteistyösuhteita sekä
kerättiin tietoa, miten näiden suhteiden syntymistä voi edesauttaa ja helpottaa.
Tavoitteena oli saada kattava kokonaiskuva asioista, jotka vaikuttavat uusien suhteiden
alkamiseen. Kunnille suunnatulla kyselyllä selvitettiin taiteilijoiden ja kuntien aikaisempia työ- ja yhteistyösuhteita sekä ammatillisia ja liiketaloudellisia vaatimuksia ja
toiveita, joita kunnilla on taiteilijoille.
Opinnäytetyön kyselyn tuloksia verrattiin Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiön Cuporen vuonna 2013 julkaiseman tutkimuksen ”Pitäisi laajentaa
työalaansa – kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä”
tuloksiin. Vertailun tavoitteena oli etsiä yhtäläisyyksiä, jotka toistuvat molemmissa
tutkimuksissa ja jotka saattavat muodostua kynnyksiksi uuden suhteen muodostamisessa. Näihin yhtäläisyyksiin taiteilijoiden olisi hyvä kiinnittää huomiota ja varautua
ennakkoon halutessaan lähteä työskentelemään kuntasektorin kanssa.

CUPOREN TUTKIMUKSEN TULOKSET
Kulttuurin kehittämiskeskus Cuporen tekemän tutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluista kuvataiteilijoiksi valmistuneet suhtautuivat pääasiallisesti positiivisesti
saamaansa koulutukseen mutta antoivat myös konkreettisia erimerkkejä koulutuksen
puutteista. Tutkimuksessa selvinneet koulutuksen puutteet jaettiin kolmeen ryhmään,
joista yksi oli ammatissa selviytymisen taidot. (Herranen, Houni & Karttunen 2013.)
Vastaajat kokivat jääneensä vaille ammatin käytännön harjoittamisen valmiuksia.
Puutteellisiksi koettiin mm. työelämään sijoittumisen ja siellä toimimisen tiedot ja
taidot. Vastaajat kaipasivat itselleen kokonaiskuvaa taiteen tekemisestä työnä ja elinkeinona. Valmistuneet olivat jääneet kaipaamaan mahdollisuuksia yhteyksien luomiseen työelämään sekä tietoa sivuammateista ja tehtävistä, joissa taiteilija voisi hyödyntää
taitojaan elannon hankkimiseen. Jotkut olisivat olleet myös valmiita suorittamaan
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omaa alaa sivuavia opintoja, esimerkiksi graafisen suunnittelun osalta. (Herranen ym.
2013.)
Esille tulleet puutteet koskivat monia hyvin konkreettisia asioita, kuten tietoa ja
taitoa taiteilijaverotuksesta, muusta taiteilijaa koskevasta lainsäädännöstä, arvonlisäverosta, apurahojen ja rahoitusten hakemisesta, näyttelyhakemuksista, työllistymismahdollisuuksista, kilpailutilanteesta, tiettyyn tarkoitukseen soveltuvista portfolioista,
työhuoneen hankkimisesta, taiteilijaseuroista, työttömyysturvaan liittyvistä asioista,
eläketurvasta, verkostoitumisesta, markkinoinnista, erilaisista sopimuksista, yhteistyöstä eri tahojen kanssa, yrittäjyydestä, projektiosaamisesta ja eri työskentelyn mahdollisuuksista. Vastauksista käy myös ilmi, että näihin asioihin liittyvää opetusta on
saatettu kyllä järjestää, mutta opiskelun aikana ne eivät ole vielä kiinnostaneet.
Vastaajat ovat havahtuneet taitojen ja tietojen puutteeseen vasta valmistumisen
jälkeen. (Herranen ym. 2013.)

KUNNILLE LÄHETETYN KYSELYN VASTAUKSET
Kunnille teetetyn kyselyn kysymykset käsittelivät aiheita, joiden oletettiin olevan
taiteilijoiden työllistämisen kannalta tärkeitä ja joiden tuloksia voitiin verrata Cuporen
teettämän kyselyn tuloksiin. Kysely toteutettiin sähköisesti Webropol-työkalulla, ja
siinä oli kaksi aihealuetta: 1) taiteilijan ammattivaatimukset ja 2) kuntien tekemät
taidehankinnat. Kysely lähetettiin kaikille Suomen kunnille. Yhteystiedot kyselyn
lähettämistä varten etsittiin ensisijaisesti kuntien verkkosivuilta. Kysely kohdennettiin
henkilölle, jonka vastuualueeseen kuului kunnan kulttuuritoimesta tai vastaavasta
huolehtiminen. Kyselyyn saatiin vastauksia 75 kappaletta, ja vastausprosentti oli 31,0 %.

SUURIN OSA KUNNISTA TEHNYT YHTEISTYÖTÄ
TAITEILIJOIDEN KANSSA
Kyselyn vastaajista 88,0 % oli tehnyt aikaisemmin yhteistyötä taiteilijoiden kanssa,
ja näistä 89,4 % koki, että kunnan ja taiteilijan välinen työskentely oli sujunut hyvin.
Suurin osa yhteistyötä tehneistä oli ostanut taiteilijoilta opetusta (65,2 %) tai asiantuntijapalveluita (59,1 %). Perinteisiä teosostoja ja tilaustöitä oli hyödyntänyt yli puolet
vastaajista. Lisäksi soveltavaa taidetta oli käyttänyt 43,9 % vastaajista, joista suurin
osa oli kohdistunut ikäihmisiin ja eri ikäisiin lapsiin.
Sopivan taiteilijan löytymistä käsittelevässä kysymyksessä 84,8 % vastaajista kertoi
löytäneensä taiteilijan aikaisempien suhteiden kautta. Myös taiteilijan oma aktiivisuus (taiteilija on itse tullut esittelemään itsensä ja taiteensa) oli monessa kunnassa
(50,0 %) johtanut sopivan taiteilijan löytämiseen. Myös erilaiset verkostot, näyttelyt
ja tapahtumat esiintyivät vastauksissa. Lähes kaikki vastaajat (93,9 %) kertoivat
löytäneensä sopivan taiteilijan helposti.
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TOIVEENA YHTEISTYÖ
AMMATTITAITEILIJAN KANSSA
Vastaajista 56,1 % kertoi, että taiteilijalle ei
ole koulutusvaatimuksia, ja 28,8 % vastaajista oli sitä mieltä, että taiteilijalle on
koulutusvaatimuksia. Kymmenen vastaajaa
ei osannut sanoa, oliko vaatimuksia vai ei.
Vastaajista 30,3 % perusteli valintaansa.
Yksi esille nousseista vaatimuksista oli,
että taiteilijan tulee olla ammattitaiteilija.
Jotkut edellyttivät koulutusta, toiset painottivat enemmän kokemusta ja ammattitaitoa. Vaatimukset riippuivat tehtävästä ja
työstä, esimerkiksi opetustyössä vaadittiin
Taidetuulia-päiväkirja
alan koulutusta. Vastauksista kävi ilmi,
(kuva: Tuulia Iso-Tryykäri)
että tietynlainen koulutus ja kokemus ei
ollut aina vaatimus vaan pikemminkin eduksi sopivaa taiteilijaa etsittäessä. Vastauksissa taiteilijan eduksi mainittiin myös pedagogiset opinnot, taiteelliset ansiot ja
yhteistyökyvykkyys.
Muita tieto- ja taitovaatimuksia selvitettiin erillisellä kysymyksellä. Vastaajista
19,7 %:lla ei ollut taiteilijalle muita tieto- tai taitovaatimuksia. 15 vastaajaa (22,7 %)
mainitsi sosiaalisista taidoista olevan hyötyä. Sosiaalisilla taidoilla tarkoitettiin mm.
yhteistyökykyä, asiakaspalvelutaitoa, kommunikointitaitoa ja neuvottelukykyä.
Lisäksi vaatimuksista nousi esille mm. soveltuvuus tehtävään tai kohderyhmälle,
taiteenalan tuntemus ja osaaminen, referenssit, tunnettavuus, aikaisempi kokemus
kyseessä olevasta tehtävästä ja työstä, pedagoginen osaaminen, atk-taidot sekä hankkeiden yhteydessä hankeosaaminen. Muutama vastaajista mainitsi myös ammattitaidon,
substanssiosaamisen, korkeatasoisuuden, asenteen ja paikallisuuden.

YHTEISTYÖN RAKENTUMISTA EDESAUTTAISI MONI ASIA
Kuntien ja taiteilijoiden yhteistyötä helpottaviksi tekijöiksi vastaajista 15,2 % mainitsin
rahan ja muut resurssit; enemmän rahaa ja muita resursseja helpottaisi yhteistyötä
taiteilijan kanssa. Kahdeksan vastaajaa (12,1 %) toivoi jonkinlaista listausta tai tietokantaa taiteilijoista ja heidän osaamisestaan sopivan taiteilijan löytymisen helpottamiseksi, ja seitsemän (10,6 %) toivoi, että taiteilijat tarjoaisivat aktiivisesti omaa
osaamistaan kunnalle.
Vastaajien mukaan myös seuraavat asiat edesauttaisivat yhteistyön syntymistä: selkeä
hinnoittelu, oman osaamisen tuotteistaminen ja tuotteiden paketointi, työskentelyn
hyvä hallitseminen, oman osaamisen tuoman hyödyn osoittaminen ja molemminpuolinen kommunikointi. Myös valmiit sopimusmallit, ymmärrys kunnan toiminnasta ja
hallinnon vaatimuksista, laskutusmahdollisuus ja laskutuksen osaaminen, taiteilijan
TaideART-hankkeen satoa

•

67

verkkosivut ja henkilökohtaiset suhteet mainittiin. Esille nousi myös muutama
kuntaan liittyvä huomio: jos kunta pystyisi tarjoamaan enemmän työmahdollisuuksia
ja jos taiteen hyvinvointimerkitys ymmärrettäisiin kunnassa, helpottaisi se yhteistyötä.

OPINNÄYTETYÖN JA CUPOREN TUTKIMUKSEN TULOKSISSA
YHTÄLÄISYYKSIÄ
Cuporen tutkimuksen opiskelijoiden (ks. Herranen ym. 2013) ja opinnäytetyön
kuntien (ks. Knutas 2017) vastausten välillä oli joitain yhteneväisyyksiä. Ensinnäkin
taiteilijoiden toiveet sivuopinnoista ovat samassa linjassa kuntien toiveiden kanssa.
Kunnat mainitsivat pedagogisten opintojen olevan joissakin tapauksissa taiteilijalle
etu työllistymisessä.
Toiseksi, yksittäiset kunnat mainitsivat apurahatuntemuksen ja hankeosaamisen
olevan hyviä asioita taiteilijoiden osata. Tässä asiassa taiteilijoiden kokemat puutteet
ja kunnan toiveet ovat samassa linjassa. Nämä toiveet puoltavat sitä, että apurahojen
hakemista ja projektiosaamista opetettaisiin enemmän.
Suurin yhtenäinen kuntien keskuudessa esille noussut asia oli se, että sopivan
taiteilijan tulisi olla ammattitaiteilija. Osa vastaajista edellytti jonkun tasoista koulutusta ja osa painotti enemmän taiteilijan kokemusta ja ammattiosaamista. Ammattitaiteilija on käsitteenä laaja ja sisältää niin taiteellisen osaamisen kuin liiketaloudellisia taitoja ja tietoa. Vaikka kuntien toiveet ja taiteilijoiden kokemat puutteet eivät
tämän asian suhteen täysin kohtaa, ovat ne kuitenkin toisistaan riippuvaisia: jos taiteilija opettelisi ja hallitsisi kaikki puutteiksi luetellut taidot ja tiedot, olisi hän lähempänä ammattimaista toimintaa ja näin ollen lähempänä työllistymistä kuntasektorille.
Kunnilla oli myös toive taiteilijoiden hyvistä sosiaalisista taidoista, kuten yhteistyökyvystä, kommunikaatiotaidoista ja neuvottelukyvyistä. Cuporen tutkimuksen
vastaajilla oli sen sijaan toive mahdollisuuksista laajempaan verkostoitumiseen ja
yhteistyöstä muiden tahojen kanssa. Toiveet tukevat toisiaan; taiteilijat kaipaavat
enemmän kokemusta sosiaalisista tilanteista ja suhteista, jonka kautta he voisivat
parantaa sosiaalisia taitojaan.
Taiteilijoiden kokemista puutteista löytyy siis samoja asioita, joita kunnat toivovat
taiteilijoilta uuden työsuhteen tai yhteistyön aloittamiseksi. Yhteneväiset kohdat eivät
ole laajoja, mutta niitä löytyy. Näihin kohtiin on hyvä kiinnittää huomiota, kun
hakeudutaan työskentelemään kuntasektorille.
Knutaksen (2017) opinnäytetyön tuloksia voivat hyödyntää niin kunnat kuin taiteilijat. Kunnat voivat kehittää toimintatapojaan ja näin helpottaa yhteistyötä taiteilijoiden
kanssa. Taiteilijat voivat taas paremmin ottaa huomioon, mitä tekijöitä kunnat arvostavat taiteilijassa ja kehittää osaamistaan siihen suuntaan.
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70 • Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo
Kuva: Niina Vincelot

Outi Peippo, kuvataiteilija YAMK, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Taiteilijoiden näkemyksiä
rooleista ja ansaintamalleista
Projektipäällikkö, kirjanpitäjä, kuljettaja,
työnjohtaja, opettaja, neuvottelija ja siivooja voivat olla sekä todennäköisiä että
välttämättömiä kuvataiteilijan rooleja
osana taiteilijana toimimista. Roolit voivat olla olennainen osa taiteilijana toimimista, tai sitten noissa rooleissa hankitaan
tuloja sekä elämiseen että taiteilijana toimimiseen.
Taiteilijakunta edustaa erityyppisiä
taiteilija-ammatteja ja taiteenaloja, joiden
väliset rajat ovat usein liukuvia ja joiden
välillä ei saata olla juurikaan muuta yhteistä nimittäjää kuin taiteen kentällä toimiminen: vaadittava osaaminen ja näkö- Kuva: Niina Vincelot
kulma saattavat olla hyvinkin erilaiset.
Monet taiteilijat saattavat toimia usealla taiteen alalla ja useassa taiteilija-ammatissa.
Lisäksi taiteilijat elantonsa hankkimiseksi toimivat usein alalla, joka ei sivua vähääkään taidealaa. Varsinaisia työmarkkinoita kuvataiteilijoille ei juuri ole. Selkeästi
taiteilija-ammatin työsuhteet ovat harvinaisia, satunnaisia, lyhyt- ja määräaikaisia ja
päällekkäisiä. Tulonlähteitä saattaa olla useita, ja riippuvuus välillisestä ja julkisesta
tuesta on yleistä. (Arpo 2004, 103.)
Lisäksi taiteilijan määritelmä on haastava, sillä taiteellisen ammatin harjoittamiselle ja harjoittajalle ei ole yhtä, yleisesti hyväksyttyä ja kiistatonta määritelmää.
Taiteilija voi tehdä työtään ja harjoittaa ammattiaan, vaikka ei sen avulla hankkisikaan toimeentuloaan. Työllisyyden ja työttömyyden käsitteet eivät myös ole yhtä
selkeitä taiteilijoiden tapauksessa kuin keskivertopalkansaajilla. Sari Karttusen
mukaan erilaisiin tarkoituksiin tarvitaan erilaisia taiteilijan määritelmiä: esimerkiksi
työmarkkinatutkimuksessa kyseeseen tulevat osin eri ihmiset kuin silloin, kun etsitään
yhteiskunnan taidevarannon kartuttajia. Henkilö, joka voidaan määritellä taiteilijaksi
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koulutuksen, järjestöjäsenyyden tai tuotannon perusteella, ei välttämättä määrity
taideammatin harjoittajaksi koko väestöä tai työvoimaa koskevissa lähdeaineistoissa,
joissa ammatti kytketään tulonhankintaan. (Arpo 2004, 16.)
Taidekentällä erilaiset roolit ovat sekoittuneet: taiteilijat toimivat taiteilijoina mutta
myös kriitikkoina ja kuraattoreina sekä yleisönä ja vastaavasti kriitikot taiteilijoina ja
niin edelleen. Taide on levinnyt myös alueille, jotka ovat olleet perinteisen taiteilijaroolin ulkopuolella. Oman taiteilijaroolinsa lisäksi erilaisia projekteja – esimerkiksi
media-, ympäristö- ja yhteisötaideprojekteja – tekevä taiteilija voi toimia kuljettajana,
sihteerinä, managerina, organisaattorina jne. Yksin ateljeessa tietyllä materiaalilla
työskentelevän taiteilijan ovat monissa tapauksissa korvanneet taiteilija, “organisaattori”
ja “välittäjä”, joka liikkuu erilaisten alueiden ja osaamisten välillä (Kiljunen &
Hannula 2001, 40). Toisaalta taiteilijan roolille ominaista on vapaus, vaikka taiteilijaan saattaisi joskus kohdistua lausumattomia vaatimuksia ’tyylin’ säilyttämisestä ja
loogisen uran luomisesta. Taiteen ei tarvitse muodostaa systeemiä. Taiteilijan uran ei
tarvitse olla johdonmukainen. Tyylittömyys ja epäjohdonmukaisuus saattavat nykyään
olla taiteessa myös arvoja. (Kiljunen & Hannula 2001, 117.)

TAITEILIJOIDEN KERTOMAA
Touko-kesäkuussa 2016 Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen Kuva15-ryhmän
kaksi opiskelijaa, Noomi Levo ja Minna Laitinen, haastattelivat Imatra–Lappeenranta-alueella työskenteleviä taiteilijoita (ks. Levo & Laitinen 2016). Haastateltavat edustivat eri kuvataiteen aloja ja olivat iältään 23–70-vuotiaita. Yksi haastateltavista oli
alueen taidejärjestöjen katto-organisaation edustaja, Kaakon taiteen johtaja Anna
Vilkuna. Haastatteluissa vahvistui asioita, joita aiemmissa tutkimuksissakin on
ilmennyt: taiteilijan asema ei ole kovin vahva, ja tulot ovat epävarmoja sekä koostuvat
usein eri lähteistä kertyvistä tuloista. Kuten haastateltava mainitsee:
”Pitää omata monta roolia eli taiteilijan pitää olla monialaosaaja, mikä on
tavallaan hyvä, kun pystyy hallitsemaan asioita itse ja tietää missä mennään;
ohjat on omissa käsissä. Mutta se myös ylityöllistää hyvin paljon.” (Levo &
Laitinen 2016.)
Haastateltavat pitivät taiteilijan asemaa yleisesti ottaen huonona. Koetaan, ettei
taiteilijoita arvosteta, joka näkyy mm. heikkona taloudellisena tilanteena suurimmalla
osalla taiteilijoista. Taiteilijat myös nähtiin yhteiskuntamme käyttämättömänä voimavarana:
”Taiteilijoita käytetään liian vähän yhteiskunnallisissa keskusteluissa ja muussa
yhteiskunnallisessa toiminnassa. Etenkin ns. vapaiden taiteilijoiden työ voisi
näkyä paljon enemmän ja laajemmin. Ympäristön muotoiluissa, järjestelyissä tai
ilmeessä voisi näkyä enemmän taiteilijoiden – usein ajankohtaistenkin - asioiden
ajattelu. Ajattelu, joka ei ole liitettävissä helposti mitattaviin hyötyihin, mutta
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joka läpäisee yhteiskunnan kaikenlaisia olemisen ja elämisen muotoja. Taiteella
on itseisarvo myöskin siellä omissa kotiympäristöissä.” (Levo & Laitinen 2016.)
Toisaalta taas taiteilijan rooli yhteiskunnassa nähdään tärkeänä ja taiteilijoiden
ammattitaito hyödyntämättömänä voimavarana:
”Mielestäni taiteilijan rooli on todella oleellinen, sillä taide – ainakin jollakin
tasolla – vaikuttaa teollisuuden trendeihin. Jos taiteilijat lakkaisivat olemasta,
niin uskoakseni vaikutukset olisivat huonot. Mielestäni taiteilijat ovat oleellisia jo
yleisen hyvinvoinnin kannaltakin. Taide voi herättää ihmisessä niin paljon
tunteita ja vaikuttaa ihmisiin niin paljon, että taiteilijoiden tulee jatkaa ihan samalla
voimalla kuin ennenkin.” (Levo & Laitinen 2016.)
Myös Suomen apurahajärjestelmää pidetään hyvänä:
”Suomessa on aika paljon apurahoja ja muita tukijärjestelmiä. Itse hain
muutamia apurahoja ennen nykyistä työtäni, mutta en saanut. Tiedän kuitenkin,
että ainakin jotkut vanhat opiskelukaverit ovat apurahoja saaneet ja näin
toteuttaneet erilaisia projekteja. Ulkomaalaisten, taidealalla työskentelevien
kavereiden puheista päätellen apurahojen saanti muissa maissa on paljon
vaikeampaa eli taiteilijana eläminen siellä on vieläkin haasteellisempaa kuin
täällä. (Levo & Laitinen 2016.)
Eräs haastateltavista kertoi:
”Itse asiassa taiteilijan asema on nyt varmaan parempi kuin koskaan,
lukuunottamatta 1990-luvun taiteilijamyönteistä ilmapiiriä. Nyt kuitenkin
yhteiskunnan rakenteet ovat parempia kuin tuolloin. Toki aina voisi olla
paremmin, mutta nykyisin taiteilijan ammatti mielletään ammatiksi. Aiemmin
taiteilija ei ole ollut ammatti, vaan jokin hahmottumaton sivutoimi. Toisaalta
viime aikoina ilmapiiri on muuttunut uudestaan sellaiseksi, että taiteilijat ovat
turhia: on ilmennyt populistisiakin ajatuksia siitä, että taiteilijat eivät tuota
mitään. Tästä huolimatta taiteilijan yhteiskunnallinen asema on parempi kuin
aikaisemmin.” (Levo & Laitinen 2016.)

TAITEILIJAN UUDET ROOLIT YHTEISKUNNASSA
Tällä hetkellä vallalla oleva ilmapiiri koetaan jopa uhkaavaksi ja ollaan huolissaan
siitä, mihin tilanne kehittyy; koetaan, että taide leimataan jopa turhaksi. Toisaalta
myös koetaan, että taiteilijan asema olisi parantunut, ja taiteilijuus mielletään nykyisin ammatiksi muiden ammattien rinnalle, kuitenkin ns. epätyypilliseksi työksi, johon taiteilijat toivovat asennemuutosta. (Levo & Laitinen 2016.) Vaikuttaakin siltä,
että nykyajan tyypilliset työsuhteet alalla kuin alalla alkavat muistuttaa taiteilijoiden
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työsuhteita: pääasiassa lyhyitä ja satunnaisia pätkätöitä ilman palkallisia lomia tai
työterveyspalveluita tai muita ns. vakituisen työsuhteen tuomia etuja. Yhteiskunta
lakeineen ja sosiaaliturvakäytäntöineen laahaa vanhentuneissa käsityksissä mm. sen
suhteen, mikä on normaali työsuhde tai mikä on normaalia työtä, ja tämä tuntuu
koskevan nykyään kaikkia aloja. Epätyypillinen on muuttumassa tyypilliseksi.
Taiteilijan rooli yhteiskunnassa mielletään oleellisen tärkeäksi. Taiteilijan tarkoitus
on tuottaa elämyksiä ja keskustelunavauksia. Taide on osana erilaisten suuntausten
syntymistä. Se herättää tunteita, ja sen avulla voidaan vaikuttaa. Tällaisen vaikuttavuuden toivotaan lisääntyvän. Kuitenkin taiteilija on parhaimmillaan moniosaaja, ja
toivotaan, että yhteiskunnassa hyödynnettäisiin tätä osaamista monipuolisemmin eri
aloilla ja yhteyksissä. Arvostuksen puute näkyy myös siinä, että taiteilijoita kysytään
tekemään ilmaista työtä erilaisiin projekteihin otaksuen, että pelkkä näkyvyys
riittäisi korvaukseksi tehdystä työstä. Miltä muulta ammattiryhmältä oletetaan
saatavan samassa määrin ilmaista työpanosta? (Levo & Laitinen 2016.)
Suuri osa taiteilijoista joutuu turvautumaan johonkin muuhun kuin oman alan
tulonlähteeseen, ja monilla ansiot koostuvatkin useammasta pienestä purosta. Näyttelypalkkiosopimusta pidetään hyvänä asiana, joskaan se ei itsessään ratkaise tulokysymystä, koska näyttelyitä yksittäisellä toimijalla on kuitenkin suhteellisen vähän:
”Olen ansainnut leipäni muulla kuin taiteellisella työskentelyllä. Vuosien varrella
olen ollut paljon opettajana ja viimevuosina päätoimisesti. Aikaisemmin tein
myös muita kuin opettajan töitä ja olin myös joskus opettamassa yhtä aikaa
useammassa paikassa. Opetustyö on ollut pääasiassa taidealalla opettamista eli
taidetta tai ainakin lähellä taidetta.” (Levo & Laitinen 2016.)
Toinen taiteilija luettelee ansaintalähteikseen työttömyystuen, sosiaalituet, palkkasuhteessa opetustyötä, toimeksiantoja, itsensä työllistämistä, apurahoja ja teosmyynnin.

UUSIA ANSAINTAMALLEJA
Galleria- ja näyttelytoiminnan kustantaminen pelkällä teosmyynnillä herättää
ajatuksia siitä, miten se tulisi vaikuttamaan taiteelliseen työskentelyyn, ja siitä, mitä
galleriat ottaisivat näytteille. Toisaalta se toisi myös taiteilijan kannalta hyviä paineita
galleristille myynnin suhteen, koska nykysysteemillähän taiteilija kustantaa galleriatoiminnan. Teosmyyntiä verkkokaupassa pidetään hyvänä vaihtoehtona. Prosenttiperiaatteen toivotaan laajenevan. Jälleenmyyntikorvaus oli monelle haastateltavalle
vieras asia. (Levo & Laitinen 2016.)
Omaan ansaintaan koetaan voitavan vaikuttaa mm. markkinointia tehostamalla,
opetustyöllä ja kurssitoimintaa järjestämällä, uudenlaisia toimintamalleja
luomalla sekä apurahojen ahkeralla hakemisella. Apurahasysteemiä tosin pidetään muihin taiteenaloihin verrattuna huonompana kuvataiteilijoiden keskuudessa.
(Levo & Laitinen 2016.)
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Myynti- ja markkinointityössä kiinnostus
manageripalveluja kohtaan on olemassa, tosin
se koetaan myös kustannuskysymyksenä
(Levo & Laitinen 2016). Taidelainaamot parhaimmillaan toimittavat tätä virkaa.
Yrittäjyys koetaan riskinä, koska yrittäjyyden
myötä menetetään oikeus työttömyysturvaan.
Myös osuuskuntatoimintaan osallistuminen
mietityttää, ja sitä pidetään osittain riskinä
TE-toimistojen yrittäjyystulkintojen vuoksi
(osuuskunnassa toimiminen voidaan katsoa yrit- Kuva: Niina Vincelot
täjyydeksi, jolloin ei ole oikeutettu työttömyyskorvaukseen). (Levo & Laitinen 2016.)
Yhteiskunnalta ja ympäristöltä toivotaan asennemuutosta avarakatseisemmaksi ja taiteilijan työtä arvostavammaksi. Yritysten kanssa toimimisesta on luonnollisesti monenlaisia kokemuksia, niin positiivisia kuin negatiivisiakin. Haasteena
monesti on se, miten löytää tapa kommunikoida niin, että molemmat osapuolet
ymmärtäisivät toisiaan.
Haastateltujen taiteilijoiden mielestä taiteilijoiden työllistymistä voisi auttaa
mm. palkkaamalla taiteilijoita asiantuntijoiksi eri tahoille kuten yrityksille ja julkistahoille, yritysten taideostoilla, verovähennyskäytäntöjä muuttamalla ja vaikka
soveltamalla taideteosten kuva-aiheita ja ideoita erilaisiin tuotteisiin, eli taidetta
voitaisiin käyttää enemmän ja siten saada taide luontevammaksi osaksi ympäristöä
ja yhteiskuntaa. (Levo & Laitinen 2016.) Kyse on siis myös kulttuurin muutoksesta.
Taiteilijan ammatti ei välttämättä ole muuttunut parissakaan vuosikymmenessä kovin paljon, mutta ansaintamallit nähdään jo jonkin verran toisenlaisina.
Myös taidekoulutus on onneksi jossain määrin muuttunut. Siinä missä aikaisemmin keskityttiin ehkä pelkästään vahvaan taiteelliseen ja tekniseen osaamiseen
sekä taiteilijaidentiteetin luomiseen ja vahvistamiseen, niin nykyisin edellisten
lisäksi opiskellaan myös kuvataiteilijan ammatinharjoittamiseen kuuluvia, hieman kuivakkaammalta kalskahtavia, mutta välttämättömiä asioita, kuten sopimuskäytäntöjä, kirjanpitoa, verotusta ja markkinointia.
Saimaan ammattikorkeakoulussa kuvataiteen opiskelijoiden harjoittelua on
myös kehitetty vuosien saatossa. Opiskelijoita ohjataan työskentelemään mm. taiteilijoiden assistenteiksi, gallerioihin tai taidetapahtumiin tai vastaaviin taideprojekteihin. Näissä harjoittelupaikoissa taiteen laaja kenttä, taiteilijan arki ja osaltaan moninaiset tehtävät tulevat opiskelijoille tutuiksi käytännössä paljon paremmin kuin opintojaksoilla opiskeltaessa.
Lähteet:

Arpo, R. 2004.Taiteilija Suomessa. Taiteen keskustoimikunta.
Kiljunen, S. & Hannula, M. 2001. Taiteellinen tutkimus. Kuvataideakatemia.
Levo, N. & Laitinen, M. 2016. Yhteenveto taiteilijahaastatteluista: Taiteilijan ansaintamallit. Saimaan ammattikorkeakoulu.
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Anna-Maria Aflecht, laskentatoimen opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Karita Kemppi, laskentatoimen opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Marianne Viinikainen, lehtori, KTM, Saimaan ammattikorkeakoulu

Ajatuksia kuvataiteilijan
ansainnasta ja sen
kehittämisestä
Saimaan ammattikorkeakoulun laskentatoimen opiskelijat, Anna-Maria Aflecht ja
Karita Kemppi, tutustuivat taiteilijan ansaintamalleihin. He tekivät työn TaideARThankkeen toimeksiantona ja saivat työstä opintopisteitä laskentatoimen projektiopinnot -opintojaksolle. Tämä artikkeli on yksi heidän työskentelyn lopputuloksista.
Anna-Maria ja Karita keräsivät ajatuksia kuvataiteilijan ansaintaan liittyvistä
epäkohdista ja ideoista kehittää ansaintamalleja.

ANSAINTA HEIKKOA JA TULOT EPÄTASAISESTI VIRTAAVISTA
LÄHTEISTÄ
Suomessa taiteilijoiden ansaintaan kohdistuu monia epäkohtia, joita tulisi kehittää.
Suomalaiset taiteilijat elävät keskimääräisesti pienemmillä tuloilla kuin väestö keskimäärin tai pohjoismaiset taiteilijat (Cronberg 2010).
Taiteilijoista vain pieni osa on aktiivisia yrittäjiä, sillä pelkästään taiteen tekemisellä
on vaikea elää. Tyypillistä onkin, että taiteilijat tekevät myös jotakin muuta työtä
taiteilijan työn lisäksi. Tyypillisesti muu työ on taiteelliseen työhön liittyvää, kuten
opetus, mutta usein se on myös ei-taiteellista työtä. Taiteilija saa yleensä pieniä tuloja
monesta paikkaa. Toimeentulot koostuvat apurahoista, palkkatuloista, myyntituloista,
yrittäjätuloista, työttömyysturvasta ja eläkkeistä. (Cronberg 2010.) Kuvataiteilijat
saavat tulonsa myös usein epätasaisesti virtaavista lähteistä.
Taiteilijoiden työsuhde ei ole yleensä tyypillinen eli vakituinen ja kokopäiväinen,
jonka vuoksi Suomen työmarkkinat ja työlainsäädäntö eivät ole oikein toimivia
taiteilijoiden työn suhteen. Taiteilijoiden työlle tyypillistä on enemmänkin lyhyet ja
satunnaiset työsuhteet, vaihteleva tulos, sivutoimet sekä työsuhteiden päällekkäisyydet.
Lisäksi sosiaaliturva ja verotus, jotka on rakennettu toistaiseksi voimassa olevien
työsuhteiden perusteella, eivät toimi hyvin taiteilijoiden kohdalla. Osalla taiteilijoista,
kuten näyttelijöillä, voi olla jatkuva työsuhde. Sen sijaan vapaat taiteilijat, kuten esimerkiksi vapaat kuvataiteilijat, ovat heikommassa asemassa, koska heiltä yleensä
puuttuu työsuhde ja he harvoin toimivat yrittäjinä. (Cronberg 2010.)
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LISÄÄ APURAHAA JA PALKKIOITA
Mahdollisuuksia kehittää taiteilijoiden ansaintaa on monenlaisia. Yksi tärkeimmistä
taiteilijoiden toimeentulon lähteistä ovat erilaiset apurahat ja avustukset. Vaikka ne
eivät ole välttämättä kovinkaan suuria, ne antavat taiteilijoille mahdollisuuden keskittyä taiteeseen (Cronberg 2010). Apurahan hakijoita on paljon, mutta suurin osa
hakijoista ei saa apurahaa. Lisäksi apurahakaudet ovat lyhyempiä Suomessa kuin
esimerkiksi muissa pohjoismaissa, joten niitä voisi pidentää (Cronberg 2010). Esimerkiksi taiteen edistämiskeskus Taiken jakamaa ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn
tarkoitettua näyttöapurahaa saavat taiteilijat, joiden teoksia voidaan näyttää julkisesti
(Taiteen edistämiskeskus 2016). Kuvataiteen kohdalla näyttöapuraha on kuitenkin
pysynyt samalla tasolla noin kymmenen vuotta. Näyttöapurahan määrää kasvattamalla voitaisiin korvata taiteilijoille heidän taiteensa julkinen saatavuus. (Romppanen
& Vilkuna 2015.)
Taiteilijat voivat ansaita myös myymällä tilausteoksia. Kyse voi olla esimerkiksi
yrityksen tai yksityishenkilön tilaamasta taideteoksesta. Tilausteoksiin liittyen yhtenä
mahdollisuutena taiteilijoiden ansainnalle on Suomessa käytössä oleva prosenttiperiaate. Se tarkoittaa, että noin prosentti (yleensä 0,5–2 %) rakennuskustannuksista käytetään rakennuksen tai sen ympäristön taiteelliseen parantamiseen. (Suomen taiteilijaseura 2014b.) Prosenttiperiaate on kansainvälinen malli, jota käytetään Suomessa
lähinnä julkisessa rakentamisessa (Prosenttiperiaate 2016). Se on ollut kuitenkin vain
suositus, joten sitä ei ole useinkaan noudatettu. Periaatteen noudattamista tulisikin
aktiivisesti edistää opetus- ja kulttuuriministeriön toimesta kampanjoilla ja toteutuksen
seurannalla. (Cronberg 2010.)
Taiteilijoille ei anneta aina korvausta heidän työstään, vaan galleriat päinvastoin
pyytävät vuokraa taiteilijoiden töiden näytteille asettamisesta korvauksen sijasta.
Myös museot asettavat töitä näytteille monesti ilman korvausta. (Cronberg 2010.)
Teosmyyntivetoisesti toimivat Suomessa vain muutamat taidegalleriat, eivätkä kaikki
halukkaat taiteilijat siis pääse niitä hyödyntämään. Tätä Suomen myyntijärjestelmän
heikkoutta siis tulisi kehittää niin, että näyttelykustannuksista ja galleriavuokrista
luovuttaisiin ja taiteilijat kustantaisivat toimintansa teosmyynnillä. (Romppanen &
Vilkuna 2015.)
Taiteilijoiden ansainnan edistämiseksi Suomen Taiteilijaseura on parhaillaan
ajamassa Suomeen näyttelypalkkiosopimusta. Sopimuksen tarkoituksena on taata
kuvataiteilijoille minimipalkkio museonäyttelyn järjestämiseen liittyvästä työstä.
Näyttelypalkkiosopimus velvoittaa siihen, että näyttelystä tehdään kirjallinen sopimus,
jossa määritellään näyttelyyn liittyvät korvaukset tai palkkiot sekä vastuut. (Suomen
taiteilijaseura 2014a.)
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Kuva: Outi Peippo

AUTTAISIKO VERKKOKAUPPA TAI OSUUSTOIMINTA?
Yksi taidemyynnin edistämisen mahdollisuus löytyy myös verkkokaupasta, joka
Yksi taidemyynnin edistämisen mahdollisuus löytyy myös verkkokaupasta, joka
onkin jo kokeilussa. Ornamon Teosmyynti laajeni ensimmäistä kertaa verkkoon
12.3.2016, jolloin Teollisuustaiteen Liitto Ornamo ja startup-yritys Aarium avasivat
verkkokaupan. Tavoitteena on rakentaa pysyvä kauppapaikka ja uudistaa taideteollisen taiteen ja piensarjatuotannon myyntiä. (Ornamon Teosmyynti 2016.)
Kuvataiteilijoiden kannattaa selvittää osuuskunnassa toimimisen mahdollisuus.
Osuustoiminta on yhteistoimintaa ja sopii parhaiten saman henkisille kuvataiteilijoille.
Osuuskunnan perustamistoimet ovat yksinkertaiset ja vaativat minimissään vain kolme
henkilöä. Muutamia seikkoja ennen perustamista on kuitenkin syytä ottaa huomioon,
kuten materiaalikustannusten osuus myyntihinnasta sekä osuuskunnassa toimijoiden
taiteenalat. Osuustoiminta sopii yritysmuodoksi ehkä luontevimmin pienempien
teostyyppien, kuten taidekäsitöiden tai keramiikan tekijöiden, yhteenliittymäksi, koska
tällöin esimerkiksi mahdollisiin alihankintasopimuksiin liittyvät taloudelliset riskit
ovat pienempiä. Myös osuuskunnan myymiä tuotteita voitaisiin tällöin valmistaa
yhteisesti ja materiaalihankinnoissa saavuttaa etuja. (Nieminen 2012.)

TAITEILIJAPALKKAA JA MANAGEROINTIA
Taiteilijapalkkajärjestelmää käsitellään Tarja Cronbergin raportissa ”Luova kasvu ja
taiteilijan toimeentulo”, joka sisältyy vuoden 2010 opetus- ja kulttuuriministeriön
työryhmämuistioihin ja selvityksiin. Raportista ilmenee, että monien mielestä taiteilijapalkkajärjestelmä voisi korvata apurahajärjestelmän, joka koetaan hajanaiseksi,
ja hakemuksia käsitellään monella taholla. Taiteilijapalkka voisi yksinkertaistaa
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byrokratiaa. Toisen näkökulman mukaan taiteilijapalkan ei tulisi korvata apurahajärjestelmää, vaan taiteilijapalkka olisi varajärjestelmä, joka korvaisi toimeentulon
puutteen töiden välillä. Taiteilijapalkka olisi korvaus siitä, että taiteilija antaa taitonsa
yhteiskunnan käyttöön. Raportin mukaan perustulo vähenisi taiteilijan tulojen mukaan,
ja tulojen ylittäessä tietyn tason perustulo putoaisi pois. Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on jo käytössä eräänlainen taiteilijapalkka tai tulotakuu. (Cronberg 2010.)
Kuvataiteen uusien liiketoimintamallien ja manageroinnin kehittämishanke Art
360:n mukaan syynä suomalaisten kuvataiteilijoiden toimeentulon heikkouteen on
nähty kyvyttömyys tai haluttomuus markkinoida omaa osaamistaan. Ammattimainen managerointi on varteenotettava mahdollisuus tasapainottaa ja jakaa taiteilijan
arkeen liittyviä tehtäviä. Hankkeessa suoritettuun kyselyyn vastanneista taiteilijoista
monet olisivat valmiita siirtämään myyntivastuun kokonaan managerille voidakseen
itse keskittyä täysipainoisesti omaan taiteeseen. Saapuneiden vastausten mukaan
taiteiilijoiden ajasta kuluu liikaa myynti- ja markkinointityöhön. Tässä mallissa on
kyse pitkälle tulevaisuuteen kantavasta itseään ruokkivan kehityksen ajatuksesta,
jossa taiteilija pystyy tekemään ”parempaa” taidetta, joka puolestaan saa enemmän
näkyvyyttä. (Art 360 2011.)

TAITEEN JA OSTAJAN LÄHENTÄMISTÄ
Taiteilijan toimeentuloa voisi kasvattaa lisäämällä taideyleisön määrää, esimerkiksi
viemällä taidetta kouluihin ja erilaisiin palvelulaitoksiin kuten vanhainkoteihin
(Cronberg 2010). Suomalaiset ostaisivat enemmän taidetta, mutta kokevat sen hankkimisen vaikeaksi. Ongelmana siis on, että taide ja ostajat eivät kohtaa. Valtakunnalliset ja alueelliset taiteilijaseurat ovat purkaneet tätä ongelmaa järjestämällä taiteen
välitystapahtumia, tekemällä taiteen osto-oppaita sekä perustamalla gallerioiden
ohelle taidelainaamoja. Ne toimivat kuitenkin usein vapaaehtoisvoimin, ja jotta
yhdistykset voisivat kehittää markkinoita, ne tarvitsevat valtiolta rahoitusta.
(Romppanen & Vilkuna 2015.)
Taiteilijat tarvitsevat täydennyskoulutusta oman alansa lisäksi markkinoinnin,
myynnin, sopimuskäytännön sekä johtamisen ja manageroinnin aloilta (Romppanen
& Vilkuna 2015). Se auttaa heitä markkinoimaan taidettaan ja saamaan sitä myyntiin
paremmin. Taiteilijoiden täytyy tulevaisuudessa olla itse aktiivisempia ja ottaa
yhteyttä yrityksiin ja muihin taidetta tarvitseviin organisaatioihin. Heidän täytyy
myös mainostaa itseään, sillä muuten ulkopuoliset tahot eivät löydä heitä.
Yksi toimeentuloa parantava asia olisi oman ammatin harjoittamisen ja itsensä
työllistämisen erottaminen työlainsäädännössä omaksi kategoriakseen. Lisäksi verotusta ja sosiaaliturvaa tulisi korjata niin, että itsensä työllistävät ja palkkatyötä tekevät
olisivat työmarkkinoilla tasa-arvoisia. (Cronberg 2010.)

80

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Lähteet:

Art 360 2011. Kuvataiteen uusien liiketoimintamallien ja manageroinnin kehittämishanke.
Cronberg, T. 2010. Luova kasvu ja taiteilijan toimeentulo. Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2010:6. Viitattu 13.5.2016 https://julkaisut.
valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/75569/okmtr06.pdf?sequence=1.
Nieminen, H. 2012. Osuuskunta kuvataiteen yritysmuotona. Suomen Taiteilijaseura
ry. Viitattu 25.3.2016 http://taiteilijalehti.fi/osuuskunta-kuvataiteen-yritysmuotona/.
Ornamon Teosmyynti 2016. Viitattu 25.3.2016 https://www.ornamo.fi/fi/tapahtuma/
ornamon-teosmyynti-2016/.
Prosenttiperiaate 2016. Prosentti taiteelle. Ympäristötaiteen säätiö. Viitattu 13.5.2016
http://prosenttiperiaate.fi/prosenttiperiaate/.
Romppanen, H. & Vilkuna, A. 2015. Taiteilija tahtoo elää työllään – Kuvataiteen
asemasta valtion rahoituksessa. Suomen taiteilijaseura. Helsinki. Viitattu 13.5.2016
http://artists.fi/wp-content/uploads/2015/04/kuvataiteen_asemasta_rahoituksessa.pdf.
Suomen taiteilijaseura 2014a. Näyttelypalkkiosopimus. Viitattu 13.5.2016 http://artists.fi/taiteilijalle/nayttelypalkkiosopimus/.
Suomen taiteilijaseura 2014b. Prosentti taiteelle. Viitattu 13.5.2016 http://artists.fi/
ajankohtaista/hankkeet-ja-projektit/prosentti-taiteelle/.
Taiteen edistämiskeskus 2016. Haettavana nyt. Apurahat ja avustukset. Viitattu
13.5.2016 http://www.taike.fi/fi/web/kuvataide/apurahat-ja-avustukset/-/stipend/
viewStipend/11010.

TaideART-hankkeen satoa

•

81

3. TaideART
kehittää

82

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Marianne Viinikainen, KTM, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Hulluista ideoista pilotoitaviin
ansaintamalleihin
Kuinka taiteilija elättäisi itsensä taiteella nykyistä paremmin? Millaisia uusia ansaintakeinoja taiteilijoilla voisi olla? Kuinka taidetta voitaisiin tuoda lähemmäksi ihmistä?
Näitä kysymyksiä lähdettiin pohtimaan Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan
AMK) hankeosuudessa.
Taiteilijan toimeentulon turvaaminen edellyttää uusien toimintatapojen tunnistamista. Taiteilijan työpanosta, luovaa osaamista, voidaan hyödyntää laajemmin, mikäli
taiteilijan toimintatapa soveltuu ympäristön tarpeisiin, ja toisaalta ympäristöllä on
kykyä mukautua taiteen ehtoihin. Saimaan AMK:n Taiteilijan uudet roolit -työpaketissa kehitettiin ja testattiin taiteilijoiden ansaintamalleja yhdessä taiteilijoiden,
toimeksiantajien ja opiskelijoiden kanssa. Pilotointiin ansaintamallit valittiin avoimen
ideakilpailun tuloksena.
Työpaketissa uusia ansaintamalleja testattiin kolmessa erilaisessa koeympäristössä.
Yhteistyökumppaneina koeympäristöinä olivat Imatran kaupunki ja sen tekninen
toimiala, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä Etelä-Karjalan osuuskauppa (Eekoo). Työpaketti toteutettiin yhteistyössä Kaakon Taide Ry:n kanssa.
Ansaintamallien ideointiin liittyvä työ sisälsi kolme päävaihetta: vapaa ideointi,
ideoiden arvioiminen pelin avulla ja taiteilijoiden ideakilpailu.

YLI 100 IDEAA ANSAINTAMALLEIKSI
Ensimmäisessä vaiheessa joulukuussa 2015 Saimaan AMK:n hanketyöryhmä ideoi
100 ansaintamalli-ideaa. Ajatuksena oli, että nopealla aikataululla listataan vähintään
100 ideaa siitä, kuinka taiteilija voi ansaita elantoaan taiteellisella työllä. Ideoinnissa
sai hullutkin ideat lennellä vapaasti, ja toisen ideoita ei saanut poistaa mutta sai jalostaa.
Kun listassa oli 51 ideaa, se lähetettiin kommenttikierrokselle muiden työpakettien
TaideART-osallistujille eli projektilaisille. Heillä oli myös mahdollisuus ehdottaa uusia
ansaintamalli-ideoita. Lopulta ideoita oli kasassa 107.
Seuraavassa vaiheessa kerättyjä ideoita arvioitiin työpaketin infotilaisuudessa
Saimaan AMK:n Linnalan kampuksella 21.1.2016. Arviointi toteutettiin leikkimielisesti yhdessä tilaisuuteen osallistujien kesken. Osallistujat saivat sanoa mielipiteensä
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ideoista interaktiivisesti pelin avulla. Alkuperäisistä 107 ideasta äänestykseen valittiin
30. Valinnan teki Saimaan AMK:n TaideART-työryhmä.
Kahoot! on ilmainen, sosiaalinen ja hauska oppimispeli internetissä. Sitä voi hyödyntää monenlaisissa opetustilanteissa ja viihdyttävänä kyselypelinä ryhmätilaisuuksissa. Sovelluksen perusajatus on, että pelin vetäjä tallentaa peliin kysymyksiä, joihin
jokainen omalta laitteeltaan (älypuhelin, tabletti, tietokone) vastaa. Vastaukset ja
yhteenvedot ovat sitten kaikkien näkyvillä säädetyn vastausajan umpeuduttua. Peliin
saa myös veikeän musiikin taustalle, joka lisää viihtymistä ja jännittävän tunnelman
rakentumista.

Kuva: Jonna Mielonen-Jumisko

ANSAINTAMALLEJA ARVIOINTIIN KAHOOT!-PELIN AVULLA
Ansaintamalli-ideoiden arviointiin osallistui infotilaisuudessa 22 henkilöä. Kahoot!pelissä äänestäjän oli mahdollisuus luokitella ansaintamalli-ideat luokissa: Loistava,
Mahdollinen ja Ei ikinä. Pelin vetäjä esitti kysymyksiä: Onko taidepäivä hyvä idea?
Pitäisikö yrityksillä olla kummitaiteilija? Voisiko kaupan kassalta jakaa alennuskuponkeja taidegalleriaan? Jne. Äänestyksen tulokset on esitetty seuraavalla sivulla.
Suurimman suosion sai odotustilataide: 22 vastaajasta 19 piti ideaa loistavana.
Toiseksi tuli kuukauden taiteilija ja kolmanneksi taide-elämyksiä päiväkoteihin.
Viimeiseksi äänestyksessä jäi idea: ostan taiteilijan työpanosta 2 h edestä. Sitä piti
loistavana vain 2 henkilöä, ja ”ei ikinä”-vaihtoehdon valitsi 9 henkilöä.
Ideoiden arviointi herätti myös keskustelua tilaisuudessa, esimerkiksi taidepäivän
osalta ehdotettiin, että ravintolapäivän tyyliin taiteilijat voisivat myydä omaa taidettaan missä vain, ja samalla taiteen kuluttajat voisivat kierrättää omistamiaan teoksiaan. Eli ansaintamalli-ideat vielä jalostuivatkin pelin aikana. Pelin ideana oli myös
herättää osallistujien oma ideointiprosessi seuraavassa vaiheessa toteutettavaa
ansaintamalli-ideahakua varten.
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Ansaintamallien ideoiden arviointi Kahoot!-pelillä

IDEAKILPAILUSTA VALITTIIN KOLME IDEAA PILOTOINTIIN
Pelin jälkeen infotilaisuudessa esiteltiin ideakilpailu eli haku taiteilija-yritys-yhteistyöhön. Yhteistyökumppaneina toimivat Imatran kaupunki, Eksote ja Eekoo. Yhteistyökumppanit viime kädessä valitsivat taiteilijan tai taiteilijat projekteihin. Taiteilija
sai osallistua hakuprosessiin useammallakin idealla. Projektit saivat olla kestoltaan
muutamista päivistä muutamiin kuukausiin. Hakemuksessa taiteilijoiden toivottiin
keskittyvän erityisesti ideaan. Vapaamuotoisen hakemuksen tuli sisältää seuraavat
tiedot: kohdeyritys, jolle haluaisit projektin toteuttaa, idean kuvaus, työsuunnitelma,
toivottu palkka työstä, mahdolliset materiaalikustannukset ja yhteystiedot. Taiteilijoiden hakuaika päättyi 29.2.2016. Tavoitteena oli, että ensimmäinen pilotti saataisiin
käynnistettyä jo saman kevään aikana.
Tässä vaiheessa ei vielä määritetty tarkkaan, millaista taidetta pilotoinnin aikana
tehdään. Ajatus oli, että mukaan palkataan taiteilijoita ja sen jälkeen ideat konkretisoituvat ja uusien toiminta- ja ansaintamallien kehittäminen käynnistyy. Ideakilpailuun
tuli 14 erilaista suunnitelmaa. Kaikki ideat olivat toteutuskelpoisia, ja joukossa oli
myös ihan uusia ideoita. Näistä kolme valittiin testattavaksi: Taideklinikka, Tuulia
Iso-Tryykäri; Mielikuvista graafiseksi kuvaksi, Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville Saarinen,
ja Vuoden taiteilija, Janette Holmström. Ansaintamalli-ideoiden nimet muuttuivat
hankkeen aikana. Saimaan AMK:n kuvataiteen lehtori Outi Peippo on kirjoittanut
pilotoitavista ideoista ja niihin liittyvistä kokemuksista omat artikkelit tähän kokoomateokseen.
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kuva: Niina Vincelot

Outi Peippo, kuvataiteilija YAMK, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Taidetuulia-taidehetkiä Armilan
kuntoutuskeskuksessa
Kuvataiteilija Tuulia Iso-Tryykärin idea taidehetkistä valikoitui voittajaksi EteläKarjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) ehdotetuista yhteistyöideoista, joita
haettiin avoimella haulla vuoden 2016 keväällä TaideART-hankkeen tiimoilta.
Tuulia Iso-Tryykäri on vähän päälle kolmekymppinen, lappeenrantalainen taidemaalari.
Vapaana taiteilijana toimimisen lisäksi hän on toiminut taideryhmien ja -pajojen
ohjaajana. Ohjaajan työssään hän on työskennellyt eläkeläisten, nuorten ja kehitysvammaisten kanssa. Ennen Taidetuuliaa toiminta on ollut pääsääntöisesti ryhmätoimintaa. Ryhmätoiminnassa Iso-Tryykäri huomasi, että ihmisiä kiinnostaa taideteosten
syntyprosessi. Lisäksi Iso-Tryykäriä pohditutti ihmisten yksinäisyys lukuisista
sosiaalisen median tarjoamista mahdollisuuksista huolimatta. Nämä seikat innoittivat
hänet ehdottamaan Eksotelle yksilöllisien taidehetkien järjestämistä. Iso-Tryykärin
mukaan tavoitteena oli kohdata ihmiset ihmisinä, ilman ennakkotietoja ja odotuksia.
(Iso-Tryykäri 2017.)
Toteutuspaikaksi taidehetkille Eksote osoitti Armilan kuntoutuskeskuksen. Armilan
kuntoutuskeskus sijaitsee Lappeenrannan keskustassa, ja kuntoutuskeskuksen
yhteydessä toimii myös Armilan terveysasema. Paikan ja osallistujat tarjosi Eksote,
ja palkan maksoi Saimaan ammattikorkeakoulu ja TaideART-hanke. Kuntoutuskeskuksessa Iso-Tryykärille nimettiin yhteyshenkilö henkilökunnasta. Lahtelainen
kuvataiteilija ja kehittäjä Eili Ikonen palkattiin Iso-Tryykärille mentoriksi. Ikosella
on sekä kuvataiteilijan tausta että kokemusta työskentelystä taidetta hoitolaitoksiin
vievistä projekteista, mm. Tukeva porras Lahdessa.

KLINIKASTA TAIDETUULIIN
Yksilöllisten taidehetkien alkuperäinen nimi oli Taideklinikka, mutta toteutuspaikan
varmistuttua sairaalaksi Iso-Tryykäri ja mentorinsa Ikonen totesivat klinikka-sanan
tässä yhteydessä liian kylmäksi ja kliiniseksi. Ikosen mukaan Taideklinikka-nimi
viittaa liikaa hoitoympäristöön, ja klinikka-sana sisältää itsessään jo aseman, jossa
jotain asiaa tullaan hoidattamaan tai ratkaisemaan. Taidehetkien lopulliseksi nimeksi
muotoutui Taidetuulia, joka viittaa Iso-Tryykärin etunimeen ja ammattiin, ja sen
voinee kokea myös tuulahdukseksi jostain kuntoutuskeskuksen ulkopuolelta tulevasta.
(Iso-Tryykäri 2017.)
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kuva: Outi Peippo

SALASSAPITOVELVOLLISUUS JA EETTISEN TOIMIKUNNAN
LAUSUNTO
Sosiaali-ja terveysalalla ja alan ympäristössä työskentelevien on huomioitava salassapitovelvollisuus. Ennen työskentelyn aloittamista Iso-Tryykäri allekirjoitti tietoturvaja tietosuojasopimuksen. Sopimuksen allekirjoittaneella on velvollisuus käsitellä
mahdollisesti työssä ilmeneviä asioita luottamuksellisesti, ja saatua tietoa ei saa jakaa
kenenkään kanssa, millään välineellä. Salassapito ja vaitiolovelvollisuus jatkuu myös
työsuhteen päättymisen jälkeen. (Iso-Tryykäri 2017.)
Hankkeen puitteissa ja hanketta varten oli alustavasti sovittu Taidetuulian dokumentoinnista sekä Iso-Tryykärin että Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen
opiskelijoiden toimesta. Taideopiskelijoiden kanssa oli ollut suunnitelmissa kokeilla
tarinamuotoista dokumentointia, tietenkin osallistujien luvalla. Juuri ennen ensimmäistä Taidetuulia-päivää ilmeni, että kaikesta kuntoutujia koskevasta dokumentoinnista ja materiaalin keräämisestä tulisi pyytää lausunto eettiseltä toimikunnalta.
Ainakin Etelä-Karjalan alueella eettisen toimikunnan linjaus on yleisesti se, että
kaikelle taidetoiminnalle Eksotessa tulee hakea lausunto eettiseltä lautakunnalta.
Iso-Tryykärin mentorin, Eili Ikosen, mukaan tämä on hyvin poikkeuksellinen käytäntö
Suomessa. Muualla Suomessa ei taida olla yhtä tiukkaa rajausta eettisen lausunnon
suhteen. Taidetoiminnalla on sosiaali- ja terveysalalla melko pitkät perinteet, ja sitä on
taidettu tehdä sekä menestyksekkäästi että eettisesti ilman eettisen lautakunnan
lausuntoakin. (Iso-Tryykäri 2017.)
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Socomin projektipäällikkö Päivimaria Seppänen laati yhdessä Saimaan ammattikorkeakoulun kuvataiteen koulutuspäällikkö Eija Mustosen kanssa lausuntopyynnön
kaikesta käynnissä olevasta ja aloitettavasta taidetoiminnasta Eksotessa. Lausunto
saatiin vasta Taidetuulian ollessa loppusuoralla. Lausunto mahdollistaa taidetoiminnan,
mutta sen dokumentointi on hyvin tiukasti rajattu. Osittain lausunto on hieman
vaikeaselkoinen, koska sen perusteella ei edes taiteilijalla olisi oikeutta omiin teoksiinsa,
mikä ei tekijänoikeuslain nojalla voi olla edes mahdollista. Toisaalta taidetoiminnalle
on nyt eettisen lautakunnan hyväksyntä, joten jatkossa taidetoimintaa voisi tarjota
sosiaali- ja terveyspiirille laajemminkin. On kuitenkin arvoitus, vaatiiko Eksote eettisen
toimikunnan lausunnon myös niiltä taidelähtöisiltä palveluilta, joita se hankkii ostopalveluina eri toimijoilta.
Jätimme Taidetuulian dokumentoinnin sikseen. Ainoastaan Iso-Tryykäri dokumentoi
kuvin tiloja ja tekemiään maalauksia, mutta jätti dokumentoimatta taidehetkiin
osallistuvien maalauksia.

AIKA, PAIKKA JA OSALLISTUJAT
Taidetuulia järjestettiin Armilan kuntoutuskeskuksessa kerran viikossa 6.10.2016–
15.12.2016. Kertoja tuona aikana kertyi yhteensä 11. Taidehetket alkoivat kello 9.30 ja
loppuivat kello 14.15. Kullekin osallistujalle oli varattu aikaa 45 minuuttia. Päivä oli
myös aikataulutettu eri osastoille. (Iso-Tryykäri 2017.)
Osallistujat olivat kuntoutuskeskuksen neljältä eri osastolta, joissa potilaspaikkoja on
15–25. Kuntoutujat olivat: 1) lyhytaikaista kuntoutusta tarvitsevat, joilla toimintakyky
oli tilapäisesti laskenut, eli luunmurtumista tai muista traumoista toipuvat, 2) vaativaa
kuntoutusta tarvitsevat, joilla voi olla neurologisia, ortopedisiä tai fysiatrisia vaivoja,
3) lyhytaikaista yleislääketieteen jatkohoitoa tai kuntoutusta tarvitsevat ja 4) geriatrista ja psykogeriatrista arviointia ja kuntoutusta tarvitsevat. (Iso-Tryykäri 2017.)
Kuntoutujien kirjo oli siis laaja.
Osastojen työntekijät valitsivat pääsääntöisesti
toimintaan osallistuvat kuntoutujat. Yleensä kuntoutujasta ei ollut tarkempaa tietoa; ainoastaan jos
hoitaja katsoi, että Iso-Tryykärin oli jostain syystä
hyvä tietää. Iso-Tryykäri kertoikin kokevansa,
että tieto kuntoutujan voinnista on oleellista vain
silloin, mikäli kuntoutujan tilanteessa saattaa olla
tarve avun hakemiseen. (Iso-Tryykäri 2017.)
Työskentelytilana toimi kaksi paikkaa. Toinen
työtila löytyi luonnonvalossa kylpevästä lasikäytävästä, joka yhdistää kuntoutuskeskuksen kaksi
siipeä. Käytävästä on näkymät kahteen suuntaan.
Näkymät olivat parkkipaikalle ja katolle. Tarvittaessa tilan sai rauhoitettua sulkemalla osastolle menevän oven. Lasikäytävän ollessa fysioterapeuttien kuva: Tuulia Iso-Tryykäri
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Kuva: Tuulia Iso-Tryykäri (2016)

Kuva: Niina Vincelot

ryhmäjumppakäytössä Iso-Tryykäri työskenteli yhden osaston päiväsalissa. Tosin tästä
tilasta hän joutui kuitenkin siirtymään ensimmäisen osallistujan jälkeen lasikäytävään.
(Iso-Tryykäri 2017.)
Iso-Tryykäri järjesti tilaan pöydän ja tuoleja työskentelyä varten. Pöytää koristi
Iso-Tryykärin oma, pieni järviaiheinen maalaus, joka toimi tarvittaessa myös keskustelun aiheena. Työvälineet eli värit, pensselit ja paperit Iso-Tryykäri kuljetti mukanaan.
(Iso-Tryykäri 2017.)

TAIDEHETKIEN VÄLINEET JA KULKU
Työvälineiksi valikoituivat Iso-Tryykärin omien mieltymysten mukaisesti akvarellivärit, nestemäinen tussi, guassivärit, puukynät sekä lyijykynät. Edellisten etuna oli
myös hajuttomuus, vesiohenteisuus ja taidehetkien välissä vaivaton siivous. Paperi oli
hyvin pöydälle mahtuva akvarellipaperi, jolle oli maalaamisen lisäksi hyvä piirtää ja
joka soveltui myös nestemäiselle tussille. (Iso-Tryykäri 2017.)
Iso-Tryykäri haki usein itse osallistujat osastoilta. Parhaimmillaan taidehetkeen
tuleminen tai lähteminen oli integroitu osaksi osallistujan kuntoutusta: fysioterapeutin ohjaamat, kuntouttavat kävelyhetket saattoi hyvinkin luontevasti yhdistää taidehetkeen. (Iso-Tryykäri 2017.)
Istumapaikkoja myöten Iso-Tryykäri oli suunnitellut taidehetket huolellisesti:
Iso-Tryykäri ja osallistuja eivät koskaan istuneet pöydän vastakkaisilla puolilla, ja
osallistujalla oli tilaa katsoa useampaan suuntaan. Näin Iso-Tryykäri pyrki luomaan
kaverillista tunnelmaa ja mahdollistamaan sen, että molemmat näkevät toistensa
työskentelyn. Tapaamisten rungoksi Iso-Tryykäri oli laatinut väljän suunnitelman,
jota hän tapaamisten myötä kehitti sen mukaan, mikä osoittautui toimivaksi ja mikä
ei. Suunnitelma oli sen verran väljä, että tapaamisilla oli tilaa muotoutua omanlaisikseen osallistujasta riippuen. Tapaamisrunko oli seuraava: kuntoutujan haku ja esittelyt,
kulku yhdessä työskentelytilaan, istuutuminen, taiteilija esitteli vielä itsensä uudelleen, tiedustelu sinunkaupoista, lyhyesti työskentelyn liittyminen hankkeeseen ja
käytettävissä olevan ajan kertominen, muistutus siitä, että taidehetken voi lopettaa
myös aiemmin, välineiden ja materiaalien esittely ja tiedustelu, halusiko osallistuja
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itse tehdä tai työskentelisivätkö he yhdessä. Lopuksi taiteilija vei osallistujan takaisin
osastolle noutaen samalla seuraavan osallistujan. (Iso-Tryykäri 2017.)
Työvälineitä valmistellessaan Iso-Tryykäri jututti osallistujaa mm. tiedustellen,
mikä paperi miellyttäisi ja mitkä välineet olisivat mieluisimmat, sekä kyseli lempiväristä, muista kiinnostuksen kohteista tai siitä, millainen kuva juuri sinä päivänä miellyttäisi. Tarvittaessa taiteilija esitti lisäkysymyksiä. Mikäli osallistuja ei keksinyt
aihetta, niin Iso-Tryykäri ehdotti mielenmaisemaa tai mieleistä maisemaa joko
olemassa olevasta tai kuvitellusta paikasta. Jos osallistuja ei halunnut itse maalata,
niin taiteilija maalasi rohkaisten samalla osallistujaa kertomaan, mitä kuvaan voisi
tulla tai mitä värejä siinä voisi käyttää. Työskentelyn lomassa taiteilija piti jutustelua
yllä, mikäli osallistuja ei ollut kovin puheliaalla tuulella. (Iso-Tryykäri 2017.)
Taidehetken päätyttyä osallistujalla oli mahdollisuus ottaa oma piirustus tai maalaus
itselleen, ja samoin hänellä oli myös mahdollisuus ottaa Iso-Tryykärin maalaus itselleen
muistoksi hetkestä. Lopuksi taiteilija kiitti osallistujaa hyvää vointia ja jatkoa toivottaen sekä saattoi tarvittaessa osallistujan takaisin osastolleen. (Iso-Tryykäri 2017.))

KOKEMUKSIA
Yhdentoista viikon aikana Taidetuuliaan osallistui 41 kuntoutujaa, joista yksi kuntoutuja kävi kahdesti ja toinen osallistui kolme kertaa. Osastolla oli esitelty maalauksia
ja kehystyssuunnitelmiakin oli. Iso-Tryykäri näkee, että kun kuva halutaan pysyväksi
muistoksi, niin kuntoutusaikakin muuttui positiivisemmaksi. (Iso-Tryykäri 2017.)
Taidehetki kantoi siis paljon pidemmälle kuin taidehetkeen käytetyt 45 minuuttia.
Näitä asioita voinee hyvällä syyllä pitää osallistujien myönteisenä palautteena.
Armilan kuntoutuskeskuksen henkilökunta suhtautui Taidetuuliaan pääsääntöisesti
positiivisesti tai ainakin neutraalisti, mikä ilmeni sekä Iso-Tryykärin saamana suorana
palautteena että Taidetuulian jälkeen pidetyssä loppukeskustelussa. Ainakin jotkut
henkilökunnasta toivoivat toiminnalle jatkoa. (Iso-Tryykäri 2017.)
Iso-Tryykärin toiminta näyttäytyi kuntoutuskeskuksessa taideterapiana, jota
Iso-Tryykäri ei pitänyt. Taiteilija korjasi asiaa jatkuvasti sanomalla, ettei taidetoiminta ole terapiaa ilman merkittävää tulosta. Terapia tuntui olevan tuttu ja luonteva
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selitys sille, miksi taiteilija on paikalla. Toki toiminnassa oli mahdollisesti samoja
piirteitä kuin terapiassa, mutta silti se ei ollut lähtökohtaisesti terapiaa. (Iso-Tryykäri 2017.)
Haasteet tai ongelmat liittyivät käytännön järjestelyihin sairaalassa. Taiteilija koki
itsensä erilliseksi työyhteisöstä. Kukin osasto toimi omien rutiiniensa mukaisesti, ja
Iso-Tryykäri toimi ikään kuin osastojen välissä, olematta osana mitään osastoa tai
samaan aikaan olemalla osana kaikkia osastoja. (Iso-Tryykäri 2017.) Käytännössä
tämä tarkoitti sitä, että Iso-Tryykäri oli väliinputoaja: hän ja hänen yhtenä päivänä
viikossa tapahtuva, määräaikainen toimintansa ei ollut osa eri osastojen rutiineja.
Näin ollen Iso-Tryykäri ei tiennyt mahdollisista muutoksista osastojen aikatauluissa,
jotka välittömästi tai välillisesti vaikuttivat hänen toimintaansa, eikä hänellä ollut
niin monia tilaisuuksia muistuttaa omasta toiminnastaan tai siitä, että kuntoutujia
muistettaisiin ohjata taidehetkiin. Osastoilla myös unohdettiin Iso-Tryykärin kerran
viikossa tapahtuva toiminta. Niinpä Iso-Tryykäri törmäsi kerta toisensa jälkeen tilanteeseen, että hän joutui itse haalimaan osallistujat, mikä taas vei osan itse taidehetken
työskentelyajasta. Iso-Tryykärille osoitettu yhteyshenkilö oli hävinnyt ensimmäisen
tapaamiskerran jälkeen, eikä häneen saatu yhteyttä sähköpostitsekaan. Sattumalta,
kuukausia myöhemmin, Taidetuulian jo loputtua selvisi, että Iso-Tryykärille osoitettu
yhteyshenkilö olikin joutunut jäämään pitkälle sairaslomalle. Asiasta ei vain oltu huomattu ilmoittaa Iso-Tryykärille saati määrätä tehtävään sijaista. (Iso-Tryykäri 2017.)
Kuntoutuskeskuksen henkilökunta oli toki avuliasta ja asiat lopulta hoituivat, mutta
silti Iso-Tryykäri koki ajoittain työnsä melko merkityksettömäksi ja itsensä näkymättömäksi: ”Erityisesti koin pettymystä, jos edellisellä viikolla minulle oli annettu
ymmärtää, että toiminta huomioidaan paremmin seuraavalla kerralla.” Toisaalta taas
kuntoutujat luovutettiin hänen huomaansa helposti ja luottavaisesti. (Iso-Tryykäri 2017.)
Yhteistyötä mentoriksi palkatun kuvataiteilija ja kehittäjä Eili Ikosen kanssa IsoTryykäri kuvaa tärkeäksi ja onnistuneeksi: ”Mentorilta kaipasin kokemusta tämän
kaltaisesta työskentelystä, keskustelua, kokemuksien jakamista, näkökulmia ja rohkaisua. Näitä kaikkia koin saaneeni ohjauksen aikana.” Iso-Tryykäri toivoisi vastaavaa järjestelmää, mikäli jatkossa osallistuu vastaavaan projektiin. Mentorin kanssa
voisi käydä läpi asiakaskohtaamisia tai mitä tahansa työhön liittyviä tilanteita, jotka
askarruttavat syystä tai toisesta. (Iso-Tryykäri 2017.)
Jälkikäteen Saimaan ammattikorkeakoulun projektiryhmässä huomattiin myös,
että säännölliset tapaamiset Iso-Tryykärin kanssa olisivat olleet tarpeen. Välittäjän
roolissa olisi ehkä ollut mahdollista auttaa Iso-Tryykäriä arjen asioissa, kuten esimerkiksi toisen yhteyshenkilön saamisessa ensimmäisen hävittyä kuin tuhka tuuleen.
Myös selkeä listaus kunkin osallisen vastuista ja tehtävistä olisi ehkä osaltaan lievittänyt taiteilijan epävarmuutta sairaalaympäristössä, keskellä isoa organisaatiota.

POHDINTAA
Erilainen taidetoiminta sairaalaympäristöissä on tarpeellista. Taidelähtöinen toiminta voi tarjota hengähdystauon potilaan tai toipilaan roolista, viedä ajatukset välillä
johonkin muualle sekä antaa tilaa ja vapautta. Taiteilijan voima on juuri siinä, että hän
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on taiteilija – ilman hoitoalan
koulutusta ja hoitoalan ammatin tuomaa status-taakkaa.
Taiteilijalla ei ole taakkanaan
tai etunaan terveydenhuollon
ammattilaisen roolia: potilas
tai asiakas ei enää ole potilas
tai asiakas, jonkun toiminnan
tai toimenpiteen kohde, vaan
pelkästään ihminen, mahdollisesti osallistuja, kuuntelija,
katsoja tai tekijä, tahtonsa
mukaan joko passiivinen tai
aktiivinen tekijä tai molempia. Kuten Iso-Tryykäri sanoo:
”Tavoitteeni työskentelyssä
oli luoda sote-alalle taidetoimintaa, joka sekä huomioisi
yksilöitä että ottaisi myös
huomioon taiteilijan aktiivisena kuvantekijänä. TavoitKuva: Tuulia Iso-Tryykäri (2016)
teenani oli positiivinen ja helposti lähestyttävä toiminta,
jonka keskiössä selkeästi näkyy taide mutta joka tarjoaa joustoa ja mahdollisuuksia
tarvittaessa muutoksiin. Tavoitteenani oli kohdata toimintaan osallistuvat ihmiset
mahdollisimman aidosti ja tasavertaisina sekä tutustua uusiin ihmisiin ja olla aidosti
kiinnostunut heistä ja tuottaa kuvia näistä kohtaamisista. Ehkä tärkeimpänä ajatuksena oli ihmisen yksilöllinen huomiointi.” (Iso-Tryykäri 2017.)
Toisaalta taiteilijalla, ilman sosiaali- tai terveysalan koulutusta, ei myöskään ole
ammatin suomaa tukea: ei ole tietoa tautikirjosta ja mitä mikin oireyhtymä voi tuoda
mukanaan, ei valmiita malleja reagoida tai toimia aggressiota tai muuta yllättävää
tunneilmaisua kohdatessaan. Iso-Tryykäri kertoo: ”Oman työskentelyni aikana minulla
oli muutamia kohtaamisia, joihin liittyen olisin kaivannut keskustelua esim. siitä, miten
minun kannattaa tilanteessa reagoida.” (Iso-Tryykäri 2017.) Myöskään kaikista taiteilijoista ei ole työskentelemään sote-alan ympäristöissä tai ylipäätään kovin sosiaalisissa
tilanteissa – eikä kaikkien tarvitsekaan kyetä tähän.
Nykyään sote-alan toimijat hankkivat paljon palveluita ostopalveluina, jolloin
toiminta on jossain määrin ketterämpää: toiminta voidaan ostaa määräajaksi, se on
osittain hallinnollisesti kevyempi pyörittää, vastuu on myyjätaholla ja toiminnan aloittamiseksi tai lopettamiseksi ei tarvitse käynnistää raskasta koneistoa. Kuitenkin
taiteilijan näkövinkkelistä ajateltuna olisi parempi olla palkattuna organisaatioon.
Näin taiteilija olisi vähintäänkin paperilla selkeästi osa organisaatiota ja ehkä näin
helpommin myös käytännössä osa organisaation toimintaa: osallistuisi vaikkapa
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osastojen viikkopalavereihin ja näin olisi itse perillä paremmin organisaation tai sen
osan toiminnasta ja toisaalta taas olisi itse näkyvämpi muille, ja oma toiminta olisi
selkeästi osa organisaation tai sen osan toimintaa. Sairaala tai sen osa on pala isoa
organisaatiota, joka elää jossain määrin aivan omaa elämäänsä. Sosiaali- ja terveysala
ovat jo laissa tarkasti määriteltyjä. Organisaatiot ovat sekä isoja että ilmeisen hierarkkisia, ainakin osittain jäykkiä ja ihmiset työllä raskaastikin kuormitettuja. Näin organisaatiot rullaavat kuin valtava pyörä vääjäämättömästi eteenpäin, ennalta määrätysti.
Pienen toimijan, joka ei ole selkeästi osa organisaatiota, on melko haasteellista toimia,
ja hän helposti jää näkymättömäksi. Tosin organisaation jäykkyys riippuu myös ihmisistä tai paremminkin niistä ihmisistä, joilla on valtaa päättää asioista.
Nykyään vaikuttavuustutkimusten antaman todistusvoiman myötä taidelähtöiset
menetelmät koetaan hyväksi ja hyödylliseksi toiminnaksi sosiaali-, terveys- ja hyvinvointialoilla. Taiteilijoille on siis luvassa lisää työtilaisuuksia. Taiteilijoiden ja taidekoulutuksen kannalta tämä merkitsee sitä, että jo kouluaikana tulisi hankkia kokemusta sosiaali-, terveys- tai hyvinvointialalla taidelähtöisten menetelmien parissa. Luontevimmin tutustuminen sujuisi harjoittelussa, ammattitaiteilijan apurina tai projektiopintoina, jolloin opinahjo opettajineen tarjoaisi väyliä, raameja, työkaluja ja muuta apua.
Iso-Tryykäri kirjoittaa loppuraportissaan: ”Taiteilija saa tuntea ja myötäelää tilanteissa,
kunhan kaikki on kuitenkin kohtuullista. En näe, että taiteilijalla tulisi olla kokemusta
tai koulutusta sote-alalta, mutta yleistieto esimerkiksi muistisairauksista ja siitä aiheutuvasta käytöksestä saattaa helpottaa oleellisesti kommunikaatiota.” (Iso-Tryykäri 2017.)
Taidekoulutuksen pääpaino tulisi olla taiteellisen osaamisen syventämisessä ja taiteilijaidentiteetin – mitä se sitten voikaan olla – luomisessa ja vahvistamisessa. Ilman
vahvaa taiteellista osaamista taiteen käyttämisestä soveltavasti tulee pahimmillaan
tylsää, hengetöntä ja kaikille merkityksetöntä askartelua tai ajanvietettä. Parhaimmillaan taiteen parissa ja taiteilijan kanssa tai ohjauksessa työskennellessään osallistujat
– ja taiteilija itsekin – voivat kohdata toisensa avoimesti ihmisinä, keskustella ja
ymmärtää toisiaan kuvien tai vaikkapa värien välityksellä tai oppia uutta sekä itsestään että maailmasta löytäen kokonaan uuden ja vapaan ulottuvuuden.
Tarvetta yksilöllisiin kohtaamisiin on: ”Tänään minulle on kerrottu salaisuus,
tänään minulle on kerrottu huolia ja olen lohduttanut itkevää. Tänään olen kuunnellut
muistoja ja haikeutta siitä, mistä liikuntakyvyn heikettyä joutuu luopumaan. Olen
keskustellut näkemisestä ja maailman havainnoinnista. Tänään koen, että olen piristänyt ihmisten päivää ja että ehkä työstäni on jotain iloa ihmisille. Olen saanut hyvää
palautetta. Kiva, että lähdin, kannatti lähteä. Tänään yksikään maalaus ei ole jäänyt
minulle, vaan kaikki ovat lähteneet muistoiksi”, kirjoittaa Tuulia Iso-Tryykäri (2017).
Lähteet:

Iso-Tryykäri, T. 2016. Kuvataiteilija yamk. Otteita työpäiväkirjasta.
Iso-Tryykäri, T. 2017. Kuvataiteilija yamk. Raportti: Taidetuulia -yksilötaidetoiminta
Armilan kuntoutuskeskuksessa 6.10. - 15.12.2016.
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Anni Knutas, laskentatoimen opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Marianne Viinikainen, KTM, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Taiteilijana uuteen toimintaympäristöön -toimintamalli
Taiteilijalle ei enää käytännössä riitä, että hän osaa tehdä taidetta ja että hänellä on
vahva taiteilijaidentiteetti. Hänen tulee osata myös ammatinharjoittamiseen liittyviä
asioita, kuten taloushallintoon ja markkinointiin liittyviä tehtäviä. Osa taiteilijoista
toimii yrittäjinä, ja se on osa heidän taiteellista toimintaansa. Osa taas vastustaa yrittäjyyttä eikä koe, että voiton tavoittelu tai kaupallisuus kuuluisi taiteeseen. (Herranen,
Houni & Karttunen 2013, 169–170.)
Tulevaisuudessa työelämässä tulee olemaan hyvin erilaisia taiteilijoita: pehmeää,
hoitavaa suuntausta edustavia taiteilijoita, jotka voivat toimia esim. sosiaali- ja
terveyssektorilla; kovilla aloilla, kuten elinkeinoelämässä toimivia taiteilijoita;
taiteelliseen tutkimukseen ja kehitykseen suuntautuneita taiteilijoita; sekä itsenäisiä,
yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen osallistuvia taiteilijoita (Herranen
ym. 2013, 172).
Kuinka voidaan edesauttaa kuvataiteilijan työllistymistä? Miten kuvataiteilija voi
kehittää itseään ammatinharjoittamiseen liittyvissä asioissa? Mistä taiteilija löytää
tietoa, kontakteja ja esimerkkejä uusissa toimintaympäristöissä toimimisesta? Näitä
asioita pohdittiin TaideART-hankkeessa, ja lopputuloksena syntyi toimintamallin
kuvaus ”Taiteilijana uuteen toimintaympäristöön”. Tässä artikkelissa esitellään
toimintamallin kehittämiseen johtaneita syitä ja itse toimintamalli. Toimintamallissa
esitellään kuvataiteilijan polku, joka alkaa halusta lähteä toimimaan uudessa toimintaympäristössä ja päättyy onnistuneeseen työ- ja yhteistyösuhteeseen. Toimintamallissa näytetään, mitä eri vaiheita uuteen toimintaympäristöön siirtymisessä on taiteilijan näkökulmasta. Lisäksi mukana on kolmen toimeksiantajan (kunta, sosiaali- ja
terveysala ja yritys) näkökulma, joka antaa tietoa toimeksiantajan toiveista, käytännöistä ja tarpeista.

PITÄISI LAAJENTAA TYÖALAANSA
Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore julkaisi vuonna 2013 tutkimuksen ”Pitäisi laajentaa työalaansa – kuvataiteilijan ammattirooli ja osaamistarpeet
tulevaisuuden työelämässä”. Tutkimuksessa selvitettiin kuvataiteilijan ammatin muutoksia ja uusia ammatillisten taitojen ja tietojen vaatimuksia. Tutkimusjoukko
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muodostui vuosina 2001–2010 ammattikorkeakouluista nuorten koulutuksesta kuvataiteilijoiksi valmistuneista henkilöistä. (Herranen ym. 2013, 15, 25–27.)
Jotkut vastaajista kokivat puutteita työelämään siirtymiseen tarvittavien tietojen ja
taitojen saamisessa. Vastaajat olivat havahtuneet kunnolla näiden taitojen puutteeseen
koulutuksen loppupuolella tai työelämään siirtyessään. (Herranen ym. 2013, 63, 167.)
Kuvataiteilijoiden kokemat puutteet olivat syntyneet joko koulutustarjonnan riittämättömyydestä tai opiskelijan omasta kiinnostuksen vähäisyydestä opiskeluaikana.
Tutkimuksen mukaan kokonaan puuttuviksi jääneet tai heikosti kehittyneet tiedot ja
taidot jaettiin kolmeen ryhmään:
• taiteen tekemisen tekniset taidot
• ammatissa selviytymisen taidot
• ajattelun taidot (filosofia, teosanalyysi jne.). (Herranen ym. 2013, 62–63.)
Tutkimuksessa vastaajat kokivat jääneensä vaille ammatin käytännön harjoittamisen valmiuksia. Puutteellisiksi koettiin muun muassa työelämään sijoittumisen ja
siellä toimimisen tiedot ja taidot. Tutkimuksessa selvisi, että haastateltavat olisivat
kaivanneet enemmän tietoa mm. taiteilijan arjesta ja siihen liittyvistä faktoista.
Apuraha- ja näyttelyhakemusten tekeminen, työhuoneen hankkiminen, työttömyys-,
sosiaali- ja eläketurvan tuntemus, verotuksen ymmärtäminen, tekijänoikeudet,
verkostoituminen, yrittäjyys ja itsensä markkinoiminen koettiin esimerkiksi sellaisiksi asioiksi, joista ei oltu opiskelijoiden kokemuksen mukaan saatu tarpeeksi
opetusta, tietoa ja taitoa. Valmiuksia toimia itsenäisenä kuvataiteilijana ei koulutuksen
aikana ollut siis kertynyt tarpeeksi. (Herranen ym. 2013, 62–64.)
Cuporen tutkimustulosten pohjalta TaideART-hankkeessa aloitettiin kehitystyö
toimintamallin kuvauksesta. Toimintamallilla pyrittiin helpottamaan kuvataiteilijoiden
työllistymistä ja uusien onnistuneiden työ- ja yhteistyösuhteiden luomista.

TOIMINTAMALLIN KUVAUS
Taiteilijana uuteen toimintaympäristöön -toimintamallin kuvaus oli yksi TaideARThankkeen osatoteuttajan Saimaan ammattikorkeakoulun tavoitteista ja lopputuotok
lin kohderyhmä ovat taiteilijat, jotka ovat kiinnostuneet tekemään työtä ja yhteistyötä
heille uudessa toimintaympäristössä. Toimintamallin sisältämän tiedon avulla taiteilija pystyy paremmin valmistautumaan tuleviin haasteisiin.
Toimintamallia lähdettiin suunnittelemaan prosessina ja prosessikaaviona. Toimintamallin rungoksi muodostui taiteilijan kulkema polku, joka jaettiin erilaisiin vaiheisiin.
Jokainen vaihe sisälsi useamman pisteen, jossa käsiteltiin vaiheeseen liittyviä asioita.
Pisteiden suunnittelussa käytettiin avuksi rekrytointi- ja työnhakuprosesseja sekä
Cuporen tutkimusta, jossa osa kuvataiteilijoista kertoi saaneensa puutteelliset tiedot
ja taidot taiteilijan ammattiin ja toimenkuvaan liittyvistä asioista. Pisteet suunniteltiin juuri näitä esille tulleita puutteita ajatellen, sillä toimintamallin avulla haluttiin
tarjota näihin asioihin tietoa ja opastusta.
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Kun luonnos polusta ja sen vaiheista oli saatu valmiiksi, kerättiin tietoa polun
vaiheisiin ja pisteisiin liittyen. Toimeksiantajan näkökulmaa täydennettiin kunnille
tehdyn kartoituksen ja toimeksiantajien haastatteluiden avulla. Taiteilijan näkökulmaa
täydennettiin hankkeen työryhmien ja taiteilijoiden palautteen perusteella.
Aluksi toimintamallista oli tarkoitus tehdä interaktiivinen malli, jota käyttäjät
voisivat itse tutkia ja selata. Haasteeksi muodostui suuri informaatiomäärä: toteutustyökaluksi valittu ohjelma ei lopulta jaksanut pyörittää esitystä. Siksi päädyttiin
toimintamallin esittämiseen diaesityksen avulla.

TOIMINTAMALLI RAKENNETTIIN PUUN MUOTOON
Lopullisen muodon toimintamalli sai palautekeskusteluiden kautta, joissa eräs työryhmän jäsen mainitsi luonnoksen näyttävän puulta. Näin toimintamalli rakennettiin
puun muotoon: matka alkaa ylhäältä latvasta ja jatkuu alas aina juuriin asti. Oikealla
puolella on taiteilijaa koskevia asioita ja vasemmalla toimeksiantajan näkökulmaa.
Puu jakautui kahdeksaan eri vaiheeseen:
1. alku, kun taiteilijalle tulee halu lähteä uuteen toimintaympäristöön
2. tiedon etsintä, jossa esitellään eri keinoja löytää toimeksiantaja
3. tiedot ja taidot, jossa käsitellään ammatti- ja liiketoimintaosaamiseen liittyviä
tietoja
4. yhteydenotto, jossa annetaan tietoa, keneen kannattaisi ottaa yhteyttä;
5. tapaaminen, jossa käydään läpi sopimusneuvottelut ja oman osaamisen visuaalinen esittäminen
6. sopimus, jossa käsitellään sopimusmalleja ja sopimuksiin liittyviä yksityiskohtia
7. uusi työ- tai yhteistyösuhde, jossa käydään työn toteuttamiseen ja yhteydenpitoon
liittyviä asioita
8. onnistuminen, joka on toimintamallin ja puun päätepiste.
Varsinainen tietosisältö on koottu verkkosivuille: https://taidearttoimintamalli.
wordpress.com/. Diaesityksen eri kohdat on suoraan linkitetty verkkosivujen materiaaleihin. Myös verkkosivut on jaettu kahdeksaan osaan toimintamallin mukaisesti.
Molemmat diaesitys ja verkkosivusto toimivat sekä itsenäisinä että yhdessä.
Toimintamallin ja sivuston tarkoitus on madaltaa taiteilijan kynnystä lähteä uuteen
toimintaympäristöön. Jakamalla tietoa esimerkiksi toimeksiantajan toiveista voi
taiteilija valmistautua yhteydenottovaiheeseen paremmin. Tavoite on, että toimintamalli ja verkkosivusto ovat oikeasti hyödyllisiä ja toimivia käyttää. Toivottavasti joku
niiden avulla saa tarvitsemaansa tietoa toimeksiantajan etsimisestä, oman osaamisen
arvioimisesta, yhteydenotosta, sopimuksen teosta ja onnistuneesta työ- tai yhteistyöstä.

TaideART-hankkeen satoa

•

99

Kuva: Anni Knutas

Lähteet:

Herranen, K., Houni P. & Karttunen, S. 2013. ”Pitäis laajentaa työalaansa” – Kuvataiteilijoiden ammattirooli ja osaamistarpeet tulevaisuuden työelämässä. Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Cuporen julkaisuja 21/2013. Viitattu
7.10.2017 http://www.oph.fi/download/150673_Pitaisi_laajentaa_tyoalaansa.pdf.
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Eva Forsman, TaM, projektiasiantuntija, Yrkeshögskolan Novia

Kuluttajasuhteiden yhteisluominen taiteessa – tulos
erilaisten sanastojen
kotouttamistesta
Yhteiskunnan ja sen talouden kehitys luo muutoksia tuottajan ja kuluttajan väliseen
suhteeseen. Tässä suhteessa on tapahtunut muutos, jonka vuoksi selkeä vastakkainasettelu näiden kahden käsitteen välillä ei enää ole hallitseva. Käsitys kuluttajasta
passiivisena objektina on muuttunut sitä mukaa, kun kuluttajakäyttäytyminen ja kuluttajan elämäntavat ovat muuttuneet. Kuluttaja on omaksunut entistä aktiivisemman
roolin.
Yksilöinä meidän oletetaan osallistumaan yhteiskuntaan "asiakkaina". Opiskelijat,
potilaat ja asukkaat käyvät keskustelua nykyään "asiakasnäkökulmasta". Tämä luo
uusia vaikuttamismahdollisuuksia mutta myös haasteita yksilön ja yhteiskunnan
suhteeseen. Näin on erityisesti silloin, kun taloudelliset jännitteet ja tehostamistoimenpiteet ohjaavat suhdetta. Ammattikorkeakoulu Yrkeshögskolan Novian tuottaman
TaideART-projektin haastatteluiden avulla on selvitetty tuottajan ja kuluttajan välistä
suhdetta koskevia asenteita ja niissä tapahtuneita muutoksia. Kysymyksissä käsitellään
asiakasta taloudellisessa sekä taiteellisessa/kulttuurikontekstissa. Kielenkäytön yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia näiden kahden kontekstin välillä esiintyi kerätyssä
haastattelumateriaalissa. Yksi haastatelluista, Ralf Blomqvist (2017), asiakaslähtöisten
strategioiden asiantuntija, on osallistunut projektin kehittämän pedagogisen materiaalin luomiseen. Muita haastatteluihin osallistuneita ovat taidekuratoinnin professori
Nora Sternfelt (2017), kulttuurijohtamisen ja kehittämisen konsultti Kira Sjöberg
(2017) sekä taiteilija Cesare Pietroiusti (2017).

ASIAKAS GLOBAALISTA NÄKÖKULMASTA
Makrotekijöillä, kuten globalisaatiolla ja teknologian kehittymisellä, on ollut ja on
yhä merkittävä vaikutus käyttäjä- ja asiakassuhteiden muutoksissa. Nämä tekijät
myötävaikuttavat mm. asiakkaalle tulevan informaation ja valinnan mahdollisuuksien runsauteen. Asiakkaan yksilöllistyminen on syntynyt mediayhteiskunnan myötä.
Nykyään asiakas on aktiivisesti mukana luomassa asiakaskokemuksia. Ralf Blomqvist
(2017) esittää asiakkaan yhtenä luojana prosessissa, jossa tuottaja ja kuluttaja yhdessä
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luovat tuotteelle tai palvelulle arvon. Hän myös viittaa (sosiologi) Anthony Elliotiin
ja tämän käyttämään ilmaisuun "uusi individualismi" (New Individualism) halutessaan kuvata kuluttajaa ja myös yksilöä nykyajan yhteiskunnassa ja yksilön ainaista
pyrkimystä ja tarvetta uudistumiselle.
Nykypäivän identiteetti- ja elämäntapakulutus on rakentunut lyhytnäköisen suhtautumistavan muutokseen ja hätäisten ratkaisujen ympärille. Valitessaan kuluttamistaan,
tai myös valitessaan olla kuluttamatta, yksilö luo identiteettiään ja välittää tietoa
muutoksista sosiaalisesti eri verkostoissa. Blomqvistin (2017) mukaan tulemme näkemään yhä tietoisemman kuluttajan kehittymisen. Kun aikaa on vähän ja valinnanvaraa
liikaa, kuluttaja tulee valitsemaan olla kuluttamatta ja osallistumatta aktiviteetteihin.

ASIAKAS TAIDE- JA KULTTUURIKONTEKSTISSA
Taidetta tuotetaan ensisijaisesti taide- ja kulttuuripiireille ja niiden sisällä. Taidetuotannon suora kohderyhmä on "taiteen ystävät", henkilöt jotka ovat taiteilijalle ennestään tuttuja. Toinen kohderyhmä on suuri yleisö, joka ei osallistu kulttuurikokemuksiin fyysisesti vaan saa tietoa osasta kulttuuritapahtumia sosiaalisen median kautta.
Kumpikin ryhmä osallistuu asiakkaina käyttämällä aikaansa kulttuuriin. Näiden
ryhmien jäsenet määritellään usein asiakkaiksi tai taiteen ostajiksi, ja he voivat olla
esimerkiksi yksityisiä keräilijöitä, yrityksiä ja taiteeseen ja kulttuuriin liittyviä instituutioita. Kauppaa käydään yleensä gallerioiden toimesta sekä taidemessuilla. Lisäksi
on tilaajia, joille taiteilijat valmistavat usein arkkitehtonisiin ratkaisuihin tai infrastruktuuriin liittyviä tilaustuotteita asiakkaan tai toimeksiantajan tilauksesta. Muun
muassa tällaisten tilausten yhteydessä rahoittajan, tilaajan, asiakkaan ja käyttäjän ym.
suhde voi vaihdella. Rahoittaja ei välttämättä ole tilaaja eikä asiakas käyttäjä. Lopuksi
voidaan mainita vielä jälkimarkkinat, jolloin asiakas tekee tarjouksen taidetuotteista.
Haastatteluista selviää, että taiteessa, taiteilijoiden ja akateemikoiden keskuudessa,
käsitteitä asiakas ja kuluttaja käytetään harvoin. Nämä käsitteet koetaan vahvasti
sidosteisiksi talousdiskurssiin, jolloin pääoman nähdään leimaavan tuotantoa. Tällöin
kuluttajan ja tuottajan suhde on ostajan ja myyjän suhde tai lähettäjän ja vastaanottajan
suhde, jossa tuote on enemmän tai vähemmän valmis. Tämän näkökulman sijaan
painotetaan yhteistyötä (collaboration), jolloin katselija tai yleisö toimii prosessissa
luojana. Nora Sternfeld (2017) määrittelee yhteistyön uutta luovana vuorovaikutuksena ihmisten välillä vastakohtana vaihdolle, joka perustuu jo olemassa olevaan taitoon.
Hän erottaa talousasiat ja solidariteettiin, tasa-arvoon ja vapauteen perustuvat suhteet, joista jälkimmäisiä hän korostaa tärkeinä näkökohtina yhteistyösuhteissa. Cesare
Pietrouisti (2017) painottaa yhteistyötä yhtenä taiteilijan tärkeimmistä työkaluista.
Hänen mukaansa taiteilija edistää ja alustaa yhteistyötä. Taiteilija ottaa vapauden
saattaa yhteen eri alojen ammattilaisia ja haastaa yhdessä toimijoita työskentelemään
yhdessä itselle uusien metodien avulla.
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LUOVA TAIDEKULUTTAJA
Blomqvist (2017) pitää taidetta ja kulttuuria edelläkävijöinä yleisön ja valittujen kohderyhmien yhteistyön toteuttamisessa. Taide luo kohtaamisia yksilöiden, tilanteiden ja
taideproduktioiden välille, ja nämä kohtaamiset synnyttävät väliaikaisia yhteyksiä
paikkoihin, ajankohtiin, asiayhteyksiin ja ihmisiin. (Taide)museo instituutiona on
kehittynyt näyttelytilasta, jonne yleisö tulee vastaanottamaan tietoa, fyysiseksi ja
virtuaaliseksi kohtaamispaikaksi, jossa käyttäjä tai vierailija osallistuu prosessien
luomiseen. Luova taidekuluttaja ei osallistu ainoastaan kulttuurikokemusten tuotantoon
ja tiedonvälitykseen vaan myös taidetuotteiden ja projektien luomiseen.
Nykypäivän sanastossa ja suhtautumisessa yksilöön taiteilijana taidekontekstissa
ja asiakkaana kaupankäyntikontekstissa on samankaltaisuuksia, vaikkakin arvot
diskurssien välillä vaihtelevat. Ensimmäinen perustuu taitoprosessiin ja jälkimmäinen
palveluiden ja tuotteiden kehittämiseen. Molemmissa prosesseissa määritellään ja
kehitetään arvoja vuoropuhelussa luovan taidekuluttajan tai asiakkaan kanssa, ja
valitsemassamme konseptissa korostamme taloudellista suhdetta yksilön kanssa.
Jos tuottajan ja kuluttajan vuoropuhelulle ei ole tilaa tai jos taiteilija tai yritys luo
pakotettua arvoa, josta luova kuluttaja ei ole samaa mieltä tai jonka määrittelyyn
hänellä ei ole ollut mahdollisuutta osallistua, usko taiteilijaan, tuotteeseen, palveluun
ja yritykseen usein menetetään.

TAITEELLINEN VAPAUS
Tuotteiden ja palveluiden taloudelliset arvot asetetaan usein etusijalle. Sillä hetkellä,
kun taidetuotteen arvo mitataan, sille lasketaan taloudellinen arvo ja siitä tulee
Sternfeldin (2017) mukaan kauppatavara. Markkinoilla, joissa tuote arvotetaan sen
taloudellisen arvon perusteella, taiteilijat kokevat luopuvansa taiteellisesta vapaudestaan luodessaan tuotteita asiakkaiden ja markkinoiden mieltymysten mukaan.
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Eurooppalaisen filosofisen perinteen mukaan taiteilija on vapaa ja riippumaton muusta
yhteiskunnasta. Tämä asema antaa taiteilijalle omanarvontunnon ja luo etäisyyden
minän ja maailman välille.
Taiteellinen vapaus nähdään myös mahdollisuutena ja oikeutena kyseenalaistaa, tutkia
ja ilmaista ideoita ja ajatuksia julkisesti. Sternfeld (2017) kyseenalaistaa autonomisen ja
heteronomisen kiistattoman jaottelun taiteessa. Joskus myös taiteilijan on luovuttava
taiteestaan ja asetettava työnsä jonkun muun palvelukseen. Sekä taide (fine arts) että
käyttötaide (applied arts) voidaan kaupallistaa, ensimmäinen taidemarkkinoilla ja
jälkimmäinen yhteiskunnan palveluksessa. Kira Sjöberg (2017) huomauttaa, että usein
taiteilijuudesta puhuttaessa esille tuleva "vapaus" juontaa juurensa 1900-luvun alkuun.
Tuona aikakautena vallitsivat toisenlaiset olosuhteet, jotka eivät päde enää nykypäivän
länsimaisessa demokratiassa. Taiteilijat kokevat usein vapauden uhanalaisena, jonakin
joka voidaan viedä heiltä pois. Pietroiusti (2017) sen sijaan näkee vapauden etuoikeutena;
käsitteenä, jota voi tutkia taiteellisen tuotannon kautta.

ARVOT JA KIELENKÄYTTÖ
Nykypäivän yhteiskunnassa me yksilöinä, kuluttajina ja asiakkaina samaistumme
erilaisiin arvoihin. Arvot, suhtautumistavat ja kielenkäyttö ajankohtaisissa kysymyksissä eroavat keskenään ja erottelevat meitä. Taiteen ja kulttuurin piirissä esiintyy
vastarintaa taloudelliseen diskurssiin osallistumista kohtaan. Kulttuurialan työntekijä
harvoin samaistuu kieleen, jonka hän näkee olevan sidottu rationaaliseen taloudelliseen
ajatteluun.
Tämä artikkeli on osa TaideART-projektia ja käsittelee näin ollen "herkkää" aihetta,
jossa erilaiset arvot ja kielenkäyttö kohtaavat. Kuten Blomqvist (2017), myös tässä
projektissa halutaan ottaa osaa kielellisiin konflikteihin siinä toivossa, että pystyttäisiin vaikuttamaan asiakkaan näkemyksiin ja myös itse vaikuttumaan niistä. Nykyyhteiskunnan yksilö ei suhtaudu eri tavalla eri alojen kokemuksiin. Sen sijaan hän
vertailee eri toimialojen kokemuksia keskenään. Kun minä saman päivän aikana käyn
kulttuurikuluttajana Kiasmassa näyttelyssä, hankin uusimman iPhonen, käyn yhdessä
Suomen suurimmista elintarvikekaupoista ostamassa luomu- ja lähituotettua ruokaa
ja ostan Niken treenivaatteet netistä, en erottele näitä kokemuksia vaan vertailen niitä
keskenään.
Kokemusten yhdistämisen sivutuotteena näemme erilaisten sanastojen ja kielenkäytön yhdentymisen. Enemmän tai vähemmän tietoisesti "lainaamme" ilmaisuja
uuteen käyttöön. TaideART-projekti lähestyy asiakaskäsitettä erilaisista näkökulmista
ja edesauttaa käsitteen ymmärtämistä erilaisten sanastojen ja diskurssien ulkopuolelta.
Samanaikaisesti projekti tukee pedagogisessa materiaalissaan kielenkäytön "sekoittumista", mikä voi auttaa opiskelijoita ja nuoria taiteilijoita asiakassuhteiden käsittelyssä.
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Outi Peippo, kuvataiteilija YAMK, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Vuoden taiteilija 2017 Imatralla
Keväällä 2016 järjestettiin Imatra-Lappeenranta-alueella kuvataiteilijoille ja kuvataiteen
opiskelijoille avoin ideahaku. Ideahaulla etsittin ideoita toteutettavaksi kolmen
yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyökumppaneita olivat Imatran kaupunki, EteläKarjalan Osuuskauppa (Eekoo) ja Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote).
Imatran kaupunki valitsi toteutettavaksi Janette Holmströmin idean “kaupungin
vuoden taiteilija”.
Alkuperäisenä ideana on, että kaupungin vuoden taiteilija työskentelee osa-aikaisena
tehden väliaikaisen taideteoksen. Kuvataiteilija Janette Holmström (2016) kirjoittaa kilpailuehdotuksessaan: ”Teoksen väliaikaisuus mahdollistaa kokeilevampia lähestymistapoja ja kiinnostavia vaihtoehtoja teoksen toteutukselle. Se luo myös pohjaa pysyville
teoksille ja antaa asukkaille mahdollisuuden kokea tutun ympäristön uudella tavalla.”
Ajatus on hyvä, koska näin tehtäisiin selkeä ero tilaustyöhön ja kaupungin vuoden
taiteilijalla olisi jokin muu tehtävä kuin tuottaa pysyviä taideteoksia.
Väliaikaisuus antaa jatkossa tilaa myös kokonaan katoavalle taiteelle kuten esimerkiksi yhteisö- tai maataiteelle tai performanssille. Lisäksi väliaikainen teos olisi lähtökohtaisesti jossain määrin kevyempi toteuttaa kuin pysyvä – ainakin jos on kyse ulkona
olevasta teoksesta, koska ei tarvitsisi miettiä monen vuosikymmenen ellei jopa satojen
vuosien tähtäimellä teoksen säänkestävyyttä tai muita säilyvyyteen vaikuttavia tekijöitä.
Holmströmin idean kantavana ajatuksena on myös alueen taiteilijoiden työn näkyväksi tekeminen. Alueella asuu kuvataiteilijoita, jotka ovat suurimmaksi osaksi
hyödyntämätön resurssi. (Holmström 2016.)
Selvistä suunnitelmista huolimatta pilotin käytännön toteutus pyörähti käyntiin
hitaahkosti, kuin suuren suuri pyörä ikään. Osa-aikainen, kahdeksan kuukauden
mittainen työsopimus taiteilijalle syntyi ajoissa, mutta jo materiaalibudjetin puuttuminen
eli epävarmuus rahoituksessa vaikeutti taiteilijan työtä alkuvaiheessa. Ideoita oli, mutta
epävarmuus kalvoi. Kahden isohkon organisaation – kaupunki ja ammattikorkeakoulu
– tehdessä yhteistyöprojektia oli tiedotuksessakin oma tekemisensä: meille hankkeessa
asia oli selvä mutta ei välttämättä kaupungin isossa organisaatiossa, jossa pilotti ei ollut
kokonaan kaupungin omaa, varsinaista toimintaa ja jossa toteutukseen osallistui kaupungin organisaation sisälläkin useita eri sektoreita, eikä näin ollen pilotti kuulunut
varsinaisesti kokonaan kenellekään. Osallisina kaupungin sisällä olivat kaupunkisuunnittelu, taidemuseo, kulttuuri- ja vapaa-aika sekä tiedotusosasto. Piti pitää varansa, ettei
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tieto kaupungin taiteilijasta päädy lehtiin, ennen kuin asiasta on tiedotettu kaupungin
työntekijöille.
Aluksi vuoden taiteilija kulki puheissa ja papereissa kaupungin taiteilija -nimikkeellä.
Kaupungin taiteilija kuulosti kuitenkin kovin tuhdilta ja vaativalta, joten pyrimme
ideoimaan uuden nimen. Kävimme myös Janette Holmströmin kanssa keskustelemassa
tiedotuskäytännöistä Imatran kaupungin tiedotusosastolla, jossa todettiinkin kaupungin
taiteilijan olevan liian raskaan oloinen nimike vielä pilottivaiheessa olevalle projektille.
Lopulta päädyttiin nimikkeeseen Imatran vuoden taiteilija 2017.
Ennen kuin asiasta tiedotettiin julkisesti, Imatran kaupungin sisäisessä tiedotuksessa
toimitettiin hankkeen ja kaupungin sisäisen tiedottajan yhdessä hyväksymä tiedote
vuoden taiteilijasta.
"Teoksen työstämisen ohessa taiteilija välittää kertomusta projektin eri vaiheista blogin
kautta, jolloin teoksen valmistusprosessiin pääsee mukaan, mikä voi helpottaa teoksesta
keskustelemista ja sen kokemista 'omaksi’”, kirjoitti Holmström (2016) ideahakemuksessaan. Tämä toteutui pilottiprojektissa Instagramissa Holmströmin päivityksinä,
Imatran taidemuseon Facebook-sivuilla ja TaideART-projektin Saimaan AMK:n blogin
tiedotuksissa.

CASCADE – TEOS PALANEEN HOTELLIN PAIKALLE
Holmströmiä kiinnostaa aiheina paikat ja tämän projektin kohdalla myös Imatran
historia. Hän löysi Imatrankoskelta, Valtionhotellin vierestä pienen puistoalueen,
josta tuntui puuttuvan jotain. Paikassa oli ilmiselvää vetovoimaa. Holmström alkoi
tutkia paikkaa ja sen historiaa keskustelemalla mm. paikallisen Imatra-tietäjän
Veikko Puskan kanssa. Puistikossa, teoksen tulevalla paikalla, oli ollut puinen hotelli,
joka ehti seisoa paikalla vain vuoden ennen palamistaan. Hotellissa oli ollut edistyksellistä tekniikkaa, mm. sähkövalot, ja tätä ihmettä paikalliset kävivät tiirailemassa
hotellin ikkunoista. (Holmström 2017.)
Teoksen idea kirkastui pikkuhiljaa muotoutuen vähitellen suorakaiteen muotoiseksi
valoteokseksi. Holmströmin (2017) alkuperäisenä ajatuksena oli toteuttaa teos
110

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Kuva: Janette Holmström

valokuvan keinoin. Nyt idea valokuvasta toteutuu sekä teoksen ympäristöä heijastavassa
ominaisuudessa (päivällä) että valoissa (illalla), jotka voitaneen tulkita ikkunan kuviksi.
Teoksen tilavuus on noin kaksi kuutiota, ja sen mitat ovat 200 cm x 200 cm x 150
cm. Se on tehty puusta ja turvalasista. Lisäksi siinä on valoja, jotka syttyvät eri aikaan.
Eri kulmista katsottuna teos näyttäytyy erilaisena.

PROJEKTIN ETENEMINEN
Projektin aikana tapasimme kerran kuukaudessa: Janette Holmström, hänen mentorikseen palkattu, mm. Pohjois-Karjalassa läänintaiteilijana toiminut Hannu Aaltonen
sekä TaideART-hankkeen Saimaan ammattikorkeakoulun projektiryhmä. Käytäntö
osoittautui hyväksi. Kaikki pysyivät selvillä projektin kulloisestakin vaiheesta, ja
tapaamiset myös jollain tavalla raamittivat Holmströmin tekemistä ja tukivat myös,
sillä mahdolliset haasteet olivat tiedossa suht nopeasti ja niiden hyväksi pystyi tekemäänkin jotain.
Lopullisen teoksen toteutukseen ovat Imatran kaupungin ja TaideART-hankkeen
lisäksi osallistuneet Imatran seudun sähkö oy, Jukan lasipalvelu oy, Intopajat r.y. ja
Imatran kiinteistöpalvelu (Kipa), eli yrityksiä saatiin mukaan oikein mukavasti.
Yhteistyöyritykset valikoituivat Holmströmin teoksen vaatimien materiaalien ja
tarvittavien töiden perusteella. Vain yksi yhteistyöyritys perui osallistumisensa.
Muut lähtivät sitäkin innokkaammin mukaan.
Imatran vuoden taiteilija 2017 -teoksen julkistustilaisuus pidettiin Imatrankoskella,
Valtionhotellin kupeessa lauantaina 26.8.2017 kello 19.00. Tilaisuuden avasi Saimaan
AMK:n koulutuspäällikkö Eija Mustonen, jonka jälkeen avajaisten pääpuhujana oli
Imatran kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Niina Malm. Lopuksi Janette Holmström
esitteli teoksen kertoen mm. teoksen syntyprosessista. Paikalle oli saapunut viitisenkymmentä avajaisvierasta, joiden joukossa oli mm. vuosittain valittava Imatran
Inkeri seuranaan liuta aikaisempien vuosien Inkereitä.
Teos on sovitusti esillä marraskuun 2017 loppuun asti, minkä jälkeen teos puretaan,
ellei joku taho lunasta teosta omakseen.
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Kuva: Outi Peippo

JATKO
Holmström (2016) kirjoitti ideahakemuksessaan: ”Pilotin aikana voitaisiin toteuttaa
ensimmäinen yhteistyöteos, samalla hahmottaen ja selvittäen mm. hankkeen ongelmakohtia, toimintatapoja, yhteistyöyrityksien valikoitumista & mukaan lähtemistä,
rahoitusta ja juryn muodostumista.” Kuten uutta tehdessä yleensä tapahtuu, niin
kaikkia ongelmakohtia ei suinkaan osata ennakoida ja niihin törmätään ja niitä ratkotaan prosessin aikana.
Vuoden taiteilija -konsepti mallinnetaan sovellettavaksi missä tahansa kunnassa.
Mallinnuksen liitteinä tulevat olemaan mm. projektisuunnitelmamalli, malli ideakilpailun järjestämiseksi ja sopimusmallit.
Vuoden taiteilija voisi vahvistaa paikkakunnan tai miksei jonkin muunkin yhteisön
yhteenkuuluvuutta, saattaa ihmisiä yhteen, tuoda esiin uuden näkökulman kenties
tuttuunkin paikkakunnan ilmiöön tai avata silmät ihan uusille asioille. Miksei tällainen
konsepti voisi vahvistaa paikkakunnan identiteettiäkin. Valmiiseen konseptiin tai
malliin on ehdottomasti hyvä liittää pilotin aikana tehty projektisuunnitelma,
raamiehdotukset vuoden taiteilija -konseptille ylipäätään (mm. kesto, palkka,
materiaalibudjetti), tiedotussuunnitelma ja sopimuspohjat.
Isoimpia haasteita vuoden taiteilija -konseptissa lienee rahoitus, vaikka sinänsä
kovin kallis se ei ole kahdeksan kuukauden pituisena projektina. Palkkakustannusten
lisäksi on huomioitava erilaiset materiaali- ja kuljetuskulut. Imatralla asiat sujuivat
niiden suhteen hyvin: erilaisia yhteistyötahoja löytyi vastaamaan mm. sähkö-,
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materiaali- ja kuljetuskustannuksista. Kaikista parasta olisi, että sekä palkka- että
muihin kustannuksiin varattaisiin tietty summa tai ainakin sovittaisiin niin, että
rahoituksen hankkija olisi joku muu kuin taiteilija. Tämä takaisi sen, että taiteilija voi
keskittyä taiteelliseen työskentelyyn rahoituksen hankkimisen sijaan. Joka tapauksessa osa työajasta kuluu kuitenkin erilaiseen organisointiin, tiedottamiseen, dokumentointiin, mahdolliseen raportointiin, neuvotteluihin ja asioista sopimiseen.
Kuvataiteen opetuksessa vuoden taiteilija -konseptin paras hyödyntämistapa
tämän kokemuksen perusteella on se, että 1–2 opiskelijaa toimii ammattitaiteilijan
assistenttina osana harjoitteluaan. Tällöin opiskelijat sekä auttavat taiteilijaa että
todennäköisesti pääsevät tai joutuvat ratkomaan erilaisia eteen tulevia ongelmia myös
itsenäisesti.
Erilaisia etuja vuoden taiteilija -konseptista on, kuten Holmström (2016) sanoo:
”Vuosittaisena tapahtumana ja laadukkaasti toteutettuna hanke edistäisi yritysten
kiinnostusta, rohkaisisi taiteilijoita tarjoamaan osaamistaan monipuolisemmin sekä
tarjoaisi Imatran kaupungille huomiota kulttuuri ja matkailukohteena sekä elävöittäisi asuinympäristöä.”
Lähteet:

Holmström J. 2016. Kuvataiteilija yamk. Ideaehdotus. Vuoden taiteilija.
Holmström J. 2017. Kuvataiteilija yamk. Luento: Janette Holmström kertoo Imatran
vuoden 2017 taiteilija -projektista. 23.8.
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Maiju Tuisku, laskentatoimen opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Marianne Viinikainen, KTM, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Luovan alan hinnoittelu,
case kuvataiteilijat
Taiteilijan teoksen hinnoitteluun vaikuttaa moni asia, kuten materiaalikustannukset,
taiteilijan ikä, tunnettavuus, koulutus, kokemus, näyttelyt ja julkiset kokoelmat.
Suomessa taidemarkkinat ovat hyvin suppeat, mikä vaikuttaa myös hintoihin.
Saimaan ammattikorkeakoulun laskentatoimen opiskelija Maiju Tuisku (2017) tutki
opinnäytetyössään kuvataiteen hinnoittelua. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä
oli, miten kuvataiteilijan teos tulisi hinnoitella, jotta se olisi kannattavaa. Aineistoa
hankittiin haastattelemalla neljää kuvataiteilijaa. Haastatteluiden avulla kerättiin
tietoa kuvataiteen kustannuksista sekä kokemuksia taiteilijoiden kustannuslaskentaja hinnoittelumenetelmistä.
Opinnäytetyössä tavoiteltiin kuvataiteen ja liiketalouden yhdistämistä; miten auttaa
kuvataiteilijoita kehittämään omaa liiketoimintaansa. Tutkijaa kiinnosti erityisesti se,
kuinka kuvataiteilijoiden teokset tulisi hinnoitella, jotta se olisi kannattavaa mutta
myös järkevää asiakkaiden ja markkinoinnin kannalta.
Taiteen ja liiketalouden yhdistäminen voi olla haastavaa. Taiteilijalla ei välttämättä
ole osaamista tai näkemystä oman taiteen myymisestä, jossa hinta näyttelee tärkeää
roolia, vaikka se ei olekaan ainoa oleellinen asia tuotteen markkinoinnissa (Sjöberg
2010). Taiteilijat saattavat myös vieroksua kaupallista puolta, jos kokevat sen epämiellyttäväksi.
Kuvataiteilijoiden teosten hinnoittelu on aiheena tärkeä. Jos hinnoittelua pystytään
terävöittämään, parantaa se pitkällä tähtäimellä taiteellisen työn kannattavuutta ja
taiteilijoiden ansaintaa. Kuvataiteilijoiden tulot muodostuvat monesta eri lähteestä ja
ovat hyvin pirstaleiset (Vilkuna & Romppanen 2015). Tulotasoltaan kuvataiteilijat
sijoittuivat taiteenaloittaisessa selvityksessä vuodelta 2010 viimeiseksi ryhmän ”muu”
ohella. Suurin osa kuvataiteilijoista tekeekin taiteellisen työn ohessa myös opetustyötä
tai muuta työtä. Vain noin kolmannes suomalaisista kuvataiteilijoista elää pelkällä
taiteella. (Rensujeff 2014.)
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KUSTANNUSLASKENTA AVAIN KANNATTAVAAN
HINNOITTELUUN
Kun yritys pystyy toiminnan tuotoillaan kattamaan toiminnasta aiheutuvat menot
sekä muut maksut sekä itselleen asetettu kannattavuustavoite toteutuu, voidaan sanoa,
että yritystoiminta on tällöin kannattavaa. Yrityksen kannattavuus voidaan asettaa
absoluuttisesti ja suhteellisesti. Tyypillisin tapa on mitata yrityksen kannattavuutta
vuosituloksen perusteella. Tuottojen on oltava kuluja suurempia, jotta yritys saisi
voittoa toiminnastaan. Jos yritykseen on sijoitettu pääomaa, vaikuttaa se yrityksen
absoluuttisen voiton suuruuteen, jolloin sen on oltava suurempi. Tällöin lasketaan
yrityksen suhteellinen kannattavuus, jossa on otettu huomioon absoluuttinen kannattavuus suhteessa pääomapanostukseen. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005.)
Jos hinta ei kata tuotteen kustannuksia, niin se ei ole yritykselle kannattavaa.
Onnistuneen hinnoittelun ajatuksena on maksimoida kannattavuus pitkällä aikavälillä.
Kustannusperusteinen hinnoittelu ja kustannusten määrittäminen tuotekohtaisesti
ovat hyvä lähtökohta hinnoittelussa.
Tyypillisin kustannusperusteinen hinnoittelumenetelmä on omakustannus- eli
voittolisähinnoittelu. Hinta perustuu tuotteen kokonaiskustannuksiin eli omakustannusarvoon, johon lisätään voittoon tarvittava kate. Tavoite on saada tuotteen hinta
kattamaan kaikki tuotteen tekemisestä aiheutuneet kustannukset ja tuottaa voittoa.
Haastavinta omakustannushinnoittelussa on tuotekohtaisten kustannusten tarkka arvioiminen sekä voittolisän määrittäminen. (Laitinen 2007.)
Toinen käytetyimmistä hinnoittelumenetelmistä on katetuottohinnoittelu. Hinta
määritellään tuotteen muuttuvien kustannusten mukaan ja siihen lisätään kate, joka
kattaa kiinteät kustannukset ja voiton. Hinnan alarajana pidetään tällöin tuotteen
muuttuvia kustannuksia. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005.) Katetuottohinnoittelussa
haasteena on muuttuvien kustannusten kohdistaminen luotettavasti kuten kustannusperusteisessa hinnoittelussa yleensä. Myös tuotteelle kuuluva osuus kiinteistä kustannuksista sekä tavoitetuloksesta voi olla haastavaa määrittää. (Laitinen 2007.)
Kun hinta on laskettu tuotteelle kustannusperusteisesti, on siitä hyvä lähteä määrittämään lopullista hintaa. Tässä tulee ottaa huomioon markkinoilla vallitsevat
olosuhteet. Markkinaperusteinen hinta määräytyy kilpailun ja kysynnän vaikutuksesta. Tähän vaikuttaa myös erilaiset lait, verotus, asetukset ja viranomaismääräykset.
Eli yleisesti ottaen hinnan yläraja määräytyy markkinoista ja kysynnästä, kun taas
alaraja määräytyy tuotantokustannuksista. Voi olla myös mahdollista, että markkinahinta on alhaisempi kuin tuotantokustannukset. Markkinahinnan määrittäminen ei
ole yksiselitteistä. Markkinahinta ei myöskään tarkoita sitä, että se olisi markkinoiden
alin hinta. (Sipilä 2003.)

116

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

TAITEILIJAT EIVÄT TIEDÄ TEOSKOHTAISIA KUSTANNUKSIA
Kuvataiteilijat arvioivat usein, että taiteen tekemisestä syntyvät kulut ovat suuremmat
kuin taiteesta saatavat tulot. Menoja kertyy erityisesti työhuoneesta ja ammattitaidon
ylläpitämisestä, vaikka itse taiteellisesta toiminnasta ei tulisikaan juuri kuluja. Myös
näyttelytoiminnasta aiheutuu kustannuksia, jotta taiteilija saisi näkyvyyttä ja sitä
kautta myös apurahoja. (Vilkuna & Romppanen 2015.)
Hinnoittelu on helpompaa, jos taiteilija pystyy laskemaan oman taiteellisen työnsä
kustannukset. Kaikki tulisi huomioida teoksen valmistamisessa, kuten koulutus ja
lisäkoulutus, suunnittelu, luonnostelu, erikoistekniikat, teoksen tekeminen, materiaalit
ja niiden hankkiminen sekä aputyövoima. Teoksen tekemiseen käytettyä aikaa asiakas
ei tiedä, joten hintaa ei kannata pelkästään määrittää ajan käytön mukaan. (Ornamo 2017.)
Tutkimuksessa selvisi, että osalla haastatelluista kuvataiteilijoista oli heikko ajatus
siitä, millaisia kustannuksia teosten tekemisessä kaiken kaikkiaan on. Haastattelussa
selvitettiin taiteilijoilta kustannuksista raaka-aineet (esimerkiksi maalit), palkat,
koneet ja laitteet, työkalut, vuokrakustannukset, vakuutukset, energiakustannukset
ja muut hankintakustannukset. Selkeitä lukuja ei kovinkaan paljon saatu selville,
joten vaikutti siltä, ettei taiteilijoilla ole tarkkoja laskelmia teosten aiheuttamista
kustannuksista. Yhtäläisyyksinä tuli ilmi, että kuukausittaiset vuokrakulut työtiloista
ja teosten varastoinneista oli selkeät, kun taas raaka-ainekustannuksista ei ollut
selkeää käsitystä. Jotta taideteoksen kustannusperusteinen hinnoittelu olisi mahdollista, pitäisi olla tarkat laskelmat kaikista raaka-aineista, joita yhteen teokseen on
käytetty. (Tuisku 2017.)
Muina yhtäläisyyksinä löytyi esimerkiksi käsitys halutusta kuukausipalkasta sekä
pelko siitä, että alihinnoittelee tuotteensa. Myös hinnoittelumenetelmät olivat kaikilla
samoja. Kaikki neljä taiteilijaa käyttivät katetuottohinnoittelua. Kaikki myös toivoivat lisää osaamista tuotteen kustannusten selvittämiseen ja niiden kohdistamiseen.
Haastatteluissa selvisi myös se, että teoksen ajankäytön määrittäminen on hyvin
haastavaa, koska yksi teos voi syntyä välillä jopa parissa tunnissa, kun taas joskus
siihen menee puoli vuotta. (Tuisku 2017.) Näin laskentatoimen näkökulmasta se on
suuri haaste.
Kustannuslaskenta ja sitä kautta hinnoittelu osoittautui siis tässä tutkimuksessa
haastavaksi. Olisi ehdottoman tärkeää, että hinnoitteluun vaikuttavista tekijöistä,
tärkeimpänä kustannuksista, pidettäisiin tarkkaa kirjanpitoa.
Lähteet:

Laitinen, E. 2007. Kilpailukykyä hinnoittelulla. Helsinki: Talentum.
Neilimo, K. & Uusi-Rauva, E. 2005 Johdon laskentatoimi. Helsinki: Edita.
Ornamo 2017. Miten hinnoittelen taiteeni? Viitattu 20.8.2017 https://www.ornamo.fi/
fi/kysymys/miten-hinnoittelen-taiteeni/.
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Kollaasiteos, Jyllin Kodit, Ikaalinen (kuva: Saija Mustaniemi)

Tomi Kuusimäki, tradenomi (ylempi AMK), lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Saija Mustaniemi, kuvataiteilija (AMK), projektitutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Yhteisötaiteilija tarjoamassa
kommunikaation mahdollisuutta
Jyllin Kodilla Ikaalisissa järjestettiin asukkaille kevään 2016 aikana yhteensä seitsemän ohjattua taidehetkeä. Taidehetkiä ohjasi yhteisötaiteilija Saija Mustaniemi ja
kuvataideopiskelija Katariina Stålhammar. Hetkien tavoitteena oli tuoda asukkaiden
ääni kuuluviin sekä lisätä kommunikaatiota asukkaiden, henkilökunnan ja omaisten
kesken. Toiminnan lopputuloksena oli yhteisötaiteilijan tuottama Kollaasinovellit
julkaisu. Kollaasinovellit avasi asukkaiden persoonia ja ajatuksia kuvallisena sekä
sadutettuna tarinamuotona. Vuoropuhelua käytiin myös läheisen Tuohikontin päiväkodin lapsien kanssa.
Mummo
Mummot tekevät yleensä hyvää ruokaa, se on makaronia.
Mutta joskus mummolle voi käydä niin,
että ruoka onkin todella pahaa.
Silloin auttaa, jos on omat eväät mukana, varmuuden vuoksi.
Mummot ei aina ole ryppyisiä, eikä huvipäisiä.
Mummo voi olla aivan tavallinen, kuitenkin yleensä yli 10-vuotias.
Aina ei voi ohikulkeva heti päältä päin tietää,
että hei tuossahan menee mummo.
Mummot ovat yleisesti myös sangen mukavia.
Heidän kanssaan ei tarvitse tehdä typerältä tuntuvia asioita.
Mummojen luonteeseen liittyvät olennaisesti letut,
mansikat ja muut hillot.
Mummot ovat myös kovin leikkisiä, barbeilla ja legoilla.
Mummoille kun vain hieman ehdottaa jotain touhukasta,
niin ne ovat heti mukana.
-Kollaasinovellit (KOLLaasiNovelleJA Jyllin Kodilta 2016.)
TaideART-hankkeen satoa

•

121

Tähden toimintakeskuksen (PoSa) mallipiirustusta. (kuva: Saija Mustaniemi)

TASA-ARVOISTA OPPIMISTA, OHJAAMISTA JA
KANNUSTAMISTA
Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) Tähden toimintakeskuksen
asiakkaille tuotettiin seitsemän viikon taidekoulu- ja näyttelykokonaisuusprojekti.
Toimintaa ohjasi yhteisötaiteilija Saija Mustaniemi sekä taideopiskelija Anni Hurmila. Toiminnan keskiössä oli haltuunotto-teema. Toiminnassa korostettiin taiteen tasaarvottavaa vaikutusta ja pyrittiin vertaisohjaamisella integroimaan kuntoutujia myös
muihin ympäristöihin. Osallistujien omaehtoista ilmaisua tuettiin taiteen eri tekniikoin, ja osallistujia ohjattiin tavoitteelliseen toimintaan työpajasta näyttelyyn saakka.
Tähden toimintakeskukselle koottiin taiteen menetelmäpaketti, jota henkilökunnan on mahdollista jatkossa soveltaa ja hyödyntää asiakastyössä. Työpajat sisälsivät
muun muassa: taiteen teemat ja historia, eri maalaustekniikat, intuitiomaalaus, sommittelu ja merkitys, mallimaalaus Taidekoululla elävästä mallista, näyttelyn ripustus
ja portfolio Kankaanpään Gallerialla.

TAIDE MAALAA HOITAVAN MAISEMAN
Aulanko, Jämin harju sekä Seilin saaren lehmät värittivät PoSan terveyskeskuksen
vuodeosaston seiniä. Osaston päivähuoneeseen ripustetun näyttely- ja työpajakonseptin
tuottajana oli yhteisötaiteilija Saija Mustaniemi. Taiteilijoina osaston potilaiden lisäksi
toimivat Katariina Stålhammar ja Anni Hurmila. Hurmilan maalauksissa raukeat
lehmät makoilevat päiväsalin seinillä tuoden vaihtelua osaston visuaaliseen arkeen.
Stålhammarin maisemalliset teokset ovat olleet esillä myös Hämeenlinnan sairaalassa.
Näyttelyä edeltäviä taidetuokioita järjestettiin geronomi Riitta Tähtisen koordinoimana neljä kappaletta. Geronomi halusi korostaa työssään ja taidetoiminnoissa, kuinka
ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus. Tunteille ja kokemuksille voidaan
antaa paikka luovassa ja sosiaalisessa toiminnassa.
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Tuokio-näyttely vuodeosastolla (PoSa) (kuva: Saija Mustaniemi)

TAIDEPAJATUOKIOT GERONOMIN TUTKIMANA
Geronomi YAMK Riitta Tähtinen (2016) kuvailee YAMK-opinnäytetyössään seuraavasti:
“Taidepajatuokioissa osaston potilaiden lisäksi mukana oli myös yksi
omaishoitaja ja hänen hoidettavansa. Minulla oli tutkimusapulainen, jonka
kanssa haimme potilaat taidepajatuokioon ja veimme pois. Tutkimusapulainen
myös tarvittaessa avusti potilaita.
Maalaaminen ja keskustelu kuvista synnytti iloa, naurua ja hyvää oloa, mutta
myös kiukun purkamista. Eräs osallistuja halusi lausua runoja. Sekin sopi
kaikille. Näistä runoista syntyi taas keskustelua. Moni osallistuja yllättyi itsekin
osaamisestaan ja taidoistaan. Taidetoiminta rauhoitti muistisairaita sekä
voimautti heitä. Taidetoiminta lisäsi vuorovaikutusta ja sosiaalista
kanssakäymistä. Myös tarkkailijan roolissa ollut potilas osallistui keskusteluun.
Yhteistyö sujui hyvin. Taiteen avulla käsiteltiin myös ikäviä ja pelottavia asioita.
Taidepajatuokioita pyrin havainnoimaan myös Lusebrinkin mallin mukaisesti
seuraavilta tasoilta: Kinesteettis-sensorinen taso, havainto-affektiotaso,
kognitiivis-symbolinen taso ja luova taso.” (Tähtinen 2016.)
Lähteet:

KOLLaasiNovelleJA Jyllin Kodilta 2016. Tuottaja/toimittaja Saija Mustaniemi. Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sarja D, Muut julkaisut 4/2016. Pori: Satakunnan
ammattikorkeakoulu. Viitattu 17.10.2017 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-633-203-4.
Tähtinen, R. 2016. "Vaikka ikää karttuu, niin kulttuurinnälkä säilyy" : Taide- ja kulttuuri osaksi gerontologista hoitotyötä. Satakunnan ammattikorkeakoulu. Vanhustyön
(ylempi AMK) -koulutusohjelma. YAMK-opinnäytetyö. Viitattu 17.10.2017
http://www.urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2016112717714.
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Lasinaluset käytössä (kuva: Noomi Levo)

Outi Peippo, kuvataiteilija YAMK, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Lasinaluset Kolmessa Lyhdyssä
– Lasinaluset historiaa
kertomassa ja identiteettiä
vahvistamassa
Verta ylt' ympäriinsä ravintolan vessassa. Jänissaalis siivottu metsämiesten toimesta.
Siinä elementtejä, jotka innoittivat kuvataiteilijoita Sirpa Hynninen ja Vesa-Ville
Saarinen ravintola Kolmeen Lyhtyyn toteutettavien lasinalusten aiheseen. Hynnisen
ja Saarisen idea valikoitui voittajaksi keväällä 2016 järjestetyssä ideakilpailussa, jossa
haettiin TaideART-projektin yhteistyökumppaneille ideoita kuvataiteilijoiden kanssa
yhteistyössä tehtäviin pilotteihin.
Ravintola Kolme Lyhtyä on Etelä-Karjalan Osuuskaupan, EeKoon, omistama
ravintola. Perinteikäs ravintola on toiminut Lappeenrannan keskustassa Kauppakadulla,

Kuva: Outi Peippo
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Lasinalusessa palanen tositarinasta ja viitteitä taidehistoriaan (kuva: Noomi Levo)

vanhan Raatihuoneen puiston kupeessa jo 50 vuotta. Samaisessa puistossa on vanha
lyhtytolppa, jonka kolme lyhtyä toistuvat myös ravintolan liikemerkissä. Paikallisten
puheessa ravintolan nimi on lyhentynyt tuttavallisesti Lampuksi, ja tätä nimeä
EeKookin käyttää nykyisin ravintolan mainonnassa. EeKoo on profiloinut ravintolan
kulttuuriravintolaksi. Hynninen ja Saarinen sen sijaan luonnehtivat ravintolaa myönteisessä mielessä myös matalan kynnyksen ravintolaksi, kansankuppilaksi. Taide
näyttäytyy ravintolassa mm. jazz-, runo- ja stand-up-iltoina sekä painokuvina seinillä.
Suunnitteluvaiheessa Hynninen ja Saarinen rajasivat aiheen paikan henkeen.
Paikan hengenluojina ovat ravintolassa aina läsnäoleva henkilökunta. Niinpä Hynninen
ja Saarinen päättivät jututtaa ravintolan henkilökuntaa. Taiteilijapari istui ravintolassa
henkilökunnan edustajien kanssa heidän tarinoitaan, kokemuksiaan ja muistojaan
kuunnellen. Hynninen mainitseekin, että koko prosessin yksi antoisimmista vaiheista
oli kuunnella henkilökunnan kertomia tarinoita ja samalla saada kattava katsaus lähivuosikymmenien Suomen ravintolahistoriasta sekä siitä, miten kyseisen ravintolan
toiminta on muuttunut vuosikymmenien varrella. (Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen 2017.)
Eräs ravintolan piirteistä – ja näin ollen hengenluojista – on, että henkilökunnalla
on äidillinen ote. Yksi tarjoilijoista, sittemmin jo eläköitynyt nainen, oli tehnyt koko
työuransa Kolmessa Lyhdyssä, mikä alkanee nykyisin olla jo melko harvinaista.
Äidillinen ote selittynee osittain myös sillä, että ainakin osa henkilökunnasta on
työskennellyt pitkään ravintolassa, ja näin ollen he ovat tunteneet kanta-asiakkaansakin vuosia tai jopa vuosikymmeniä. (Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen 2017.)
Kuvataiteilijat Hynninen ja Saarinen valitsivat keskusteluista nousseiden tarinoiden pohjalta muutaman idean, joita he työstivät luonnoksiksi visuaaliseen muotoon.
Johtavana ajatuksena oli kulttuuriravintolaimago sekä tarjoilijoiden keskeinen rooli
hengen luojina. Tilaajan eli Etelä-Karjalan Eekoon kanssa yhdessä valittiin parista
luonnoksesta toteutettavaksi lasinalunen, jossa toisella puolella on jänistä roikottava
tarjoilija ja pöytäseurue. Taustapuolesta oli sovittu tehtävän kaksi erilaista versiota.
(Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen 2017.)
Lasinalusen kuvassa on pöytäseurue, josta tuttuna hahmona voi erottaa kuuluisan
säveltäjämme Jean Sibeliuksen. Se miten pöytäseurue on kuvaan sommiteltu, on
lainattu Akseli Gallen-Kallelan Symposium-nimisestä maalauksesta, eli näin myös
Suomen maalaustaiteen historia on läsnä. Eräällä pöytäseurueesta on nykyaikaisen
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Kaksi erilaista taustaa (kuva: Noomi Levo)

oranssi metsästyskauden lippis päässä. Pöydän keskellä on campina-pullo, joka
viittaa ravintolassa kokoontuneeseen campina-kerhoon. Vasemmalla on tarjoilija,
joka roikottaa jänistä, mikä taas viittaa tositapahtumiin.
Tarinan mukaan joskus 1970–80-luvun taitteessa ravintolan vuoropäällikkö oli
mennyt tarkistamaan miesten vessan siisteyden löytäen vessan jotakuinkin yltä päältä
veressä. Vessan verisyydelle löytyi luonnollinen selitys. Paikalliset Mansikan
veljekset olivat tulleet ravintolaan suoraan jänismetsältä. Kesken ravintolaillan
veljekset muistivat, että jänissaalis oli vielä suolistamatta. Asia korjattiin sitten saman
tien miesten vessassa. (Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen 2017.)
Taustapuolelle oli sovittu tehtäväksi kaksi erilaista kuva-aihetta. Toisessa olisi ravintolan tunnus, kolme lyhtyä, ja toisessa vanha lyhtypylväs, jonka juurella pystykorvauros
nostaa jalkaa. Kuva-aiheen lisäksi taustalle tuli sijoittaa mm. Euroopan unionin
merkki. Taiteilijaparin nimiä ei lasinalusissa näy, koska heidän mielestään nimien
näkyminen ei ole oleellista tämän tyyppisessä toteutuksessa. (Hynninen 2017a;
2017b; Saarinen 2017.)
Lasinaluset julkaistiin 6.10.2017 julkistustilaisuudessa ravintola Kolmessa Lyhdyssä,
Lappeenrannassa.

KOKEMUKSIA
Sekä Hynninen että Saarinen pitivät projektia onnistuneena. Heidän mukaansa prosessin
aikana yhteistyö sekä Eekoon edustajien että Saimaan AMK:n TaideART-hankkeen
projektiryhmän kanssa sujui mutkattomasti. (Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen 2017.)
Haastetta ja päänvaivaa tuottivat eri logojen sijoittelu pienen 10 cm x 10 cm
lasinalusen taustapuolelle. Taiteilijoiden luoman kuva-aiheen lisäksi taustalle olisi
pitänyt mahtua sekä EU-logo että hankkeen logo ja tietenkin niin, että luettavuus
vielä säilyy. Vaikka taiteilijoiden kanssa tehdyssä sopimuksessa oli mainittu logojen
käytöstä, silti heidän mielestään logot olisi pitänyt jättää pois. Heidän mielestään logot
eivät sopineet lasinalusen taustalle sen paremmin visuaalisesti kuin käytettävissä olevan
tilankaan puitteissa. Loppujen lopuksi kompromissiratkaisuna päädyttiin siihen, että
TaideART-hankkeen logo jätetään taustasta pois. (Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen 2017.)
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Vastaava kädenvääntö rahoittajan vaatimasta näkyvyydestä on tuskin ainut ja tuskin
viimeinenkään. Sopimuksista huolimatta taiteilijat eivät välttämättä muista tai haluakaan rahoittajan logoja näkyviin, koska ne häiritsevät heidän suunnittelemaansa
visuaalista kokonaisuutta. Toisaalta voi olla kyse periaatteesta: ei haluta leimautua
kaupalliseksi. Osittain edellä mainittu johtuu siitä, että taiteilijoiden ei ole tarvinnut
huolehtia rahoittajien näkyvyydestä pelkästään sen takia, koska oman rahoituksen
lisäksi muuta rahoitusta tai muita rahoittajia ei ole ollut. Toisaalta taas apurahojen
myöntäjät eivät myöskään aina vaadi näkyvyyttä taiteilijoiden teosten tai näyttelyjen
yhteydessä. Rahoittajien näkyvyyden huomioiminen on perinteisesti ollut siis hyvinkin vierasta kuvataiteen kentällä; kulttuurisesti vierasta verrattuna esimerkiksi
käytäntöihin urheilussa. Toisaalta vastaavalta kädenväännöltä voitaisiin myös välttyä
vaikkapa määrittelemällä sopimuksessa joku sanktio, mikäli rahoittajien sopimuksessa määriteltyä ja sovittua näkyvyyttä ei halutakaan toteuttaa.
Taiteilijoita myös hieman harmitti, kun painoprosessi ei toteutunut sovitusti, ja näin
ollen lopputulos ei ollut täsmällisesti sitä, mitä taiteilijat halusivat. Sopimuksessa oli
määritelty, että taiteilijat hoitavat asiat painon kanssa. Taiteilijat olisivat halunneet
nähtäväkseen koevedokset lasinalusesta ennen koko sarjan painamista. Näin ei
kuitenkaan tapahtunut. Hynninen ja Saarinen olivat toimittaneet painettavan aineiston
digitaalisena tilaajalle, joka toimitti aineiston heidän käyttämäänsä painoon. (Hynninen
2017a; 2017b; Saarinen 2017.) Jostain syystä – ilmeisesti informaatiokatkoksen takia
– taiteilijat eivät kuitenkaan saaneet nähtäväkseen koevedosta vaan saivat käsiinsä
valmiin lasinalusen, jota oli painettu jo huomattava määrä. Valmiissa lasinalusessa
kuva-alasta oli rajautunut huomattava osa pois, koska alun perin ei osattu huomioida
prosessin vaatimaa muutaman millin leikkausvaraa. Muutama milli on kuitenkin
prosentuaalisesti merkittävä osuus kymmenen senttiä kanttiinsa olevasta neliömäisestä alasta. Lasinalusten kulmat ovat pyöristettyjä, mikä oli tietenkin taiteilijoilla
tiedossa. Heidän ohjeensa mukaan kulmien pyöristyksien olisi tullut olla mahdollisimman pienet, mutta toteutuksessa pyöristykset olivat kuitenkin mahdollisimman
suuret. Kuva-alasta leikkautui siis kulmienpyöristystenkin myötä jonkin verran pois.
Yllätyksen tuotti myös painoprosessin aikana käytettyjen värien määrä. Taiteilijat
olivat suunnitelleet, että lasinaluset painetaan mustalla ja siinä käytetään yhtä lisäväriä (metsästyslakin oranssi). Lasinaluset kuitenkin painettiin neliväriprosessilla,
mikä olisi antanut taiteilijoille mahdollisuuden käyttää värejä tehosteena esimerkiksi tuodakseen paremmin esille kuva-aiheen campina-pullon. (Hynninen 2017a;
2017b; Saarinen 2017.) Kaikki edellä mainitut asiat olisi voinut välttää sillä, että taiteilijat olisivat itse hoitaneet asian painon kanssa, kuten alkuperäinen suunnitelma oli.
Kaikesta huolimatta taiteilijatkin olivat tyytyväisiä lopputulokseen, vaikka heidän
haluamaansa täydellisyyteen ei aivan ylletty.
Tilaaja, Etelä-Karjalan EeKoo, oli tyytyväinen lopputulokseen. Ravintolan henkilökunta piti lasinalusia mukavana mutta toisaalta kertoi kuva-aiheen tarinan jäävän
asiakkaille hieman vieraaksi. Pohdimmekin hankkeen projektiryhmässä, että ehkä
kuva-aiheen tarina voisi olla ravintolassa esillä vaikkapa tauluna. Jossain toisen tyyppisessä ravintolassa tarinan voisi tuoda esille QR-koodina, josta tarina avautuisi äly128
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puhelimen avulla. Onhan tarina kuitenkin mehukas pala ravintolan pitkää historiaa.
Toisaalta lasinaluset voivat toimia myös keskustelunavaajana joko asiakkaiden
kesken tai asiakkaan ja henkilökunnan välillä.

JATKOSSA
Kuvataiteilijoilla Sirpa Hynnisellä ja Vesa-Ville Saarisella on jo paljon kokemusta
erilaisten julkisten teosten toteuttamisesta. He sanoivatkin lasinalusprojektin olevan
verrattavissa julkisen teoksen tekemiseen: toimijoita on monta, kaikilla toimijoilla on
omat intressinsä projektin suhteen ja nämä kaikki intressit tulisi saada sovitettua
yhteen. Hynnisen ja Saarisen kokemus näkyi, sillä sopimusten tekeminen oli tuttua
ja yksityiskohtiin osattiin kiinnittää huomiota. Lasinalusten tekemisessä sopimuspohjaksi soveltui paremmin graafisen alan sopimuspohjat kuin julkista taideteosta
koskevat sopimukset, mikä onkin luonnollista. (Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen
2017.) Projektista saatiin tuloksena vastaaviin prosesseihin sopiva sopimusmalli mm.
jälkikäyttö- ja tekijänoikeuksineen.
Koska projektissa sai hyödyntää taiteellista osaamistaan, se oli luonnollisesti
taiteilijaparille mieluinen (Hynninen 2017a; 2017b; Saarinen 2017). Heidän ja hankkeen
projektiryhmämme toiveena oli ja on, että yrityskumppani tilaisi vastaavan tuotteen
muihinkin ravintoloihinsa. Tilausta ei ole vielä kuulunut. Toisaalta Eekoon edustaja
myös ilmaisi toiveensa, että heitä lähestyttäisiin erilaisten ideoiden kanssa. Tämä on
selkeä ilmaisu siitä, että taiteilijoiden tai heidän edustajiensa tulisi tehdä paljon enemmän
myyntityötä suoraan yrityksille, luoda uusia työtilaisuuksia. Myyntityötä voisi tehdä
välittäjätaho, kuten tässäkin projektissa hankkeen tiimoilta oli valmiiksi neuvoteltu
yhteistyökumppani. Toki taiteilijat itsekin voivat tehdä myyntityötä, mutta sekin vaatii
sekä oman ammattitaitonsa että aikaa.
Kuvataiteilijoiden koulutuksessa huomioidaan nykyään arjen käytännöt kuten
sopimus- ja verotusasiat huomattavasti paljon paremmin kuin vuosikymmeniä sitten.
Kuitenkin on melko mahdotonta mahduttaa ammattikorkeakoulujen nelivuotiseen
taidekoulutukseen kattavasti sopimuskiemurat, neuvottelut erilaisten tahojen kanssa
ja jonkinlainen projektijohtaminen itse taiteen tekemisen oppimisen ohella. Jotta taideopiskelijat saisivat valmiuksia julkisten teosten tekemiseen tai taidetta soveltaviin
projekteihin (kuten lasinalusprojekti), niin koulutuksessa tulisi jatkuvasti olla tarjolla vastaavia projekteja ja opiskelijoiden tulisi tehdä osana harjoittelua vastaavia projekteja. Tämä tietysti vaatii mahdollisesti opetussuunnitelmien muokkaamista yhä
enemmän projektien suuntaan. Toisaalta onko siinä taas järkeä, että opiskelijat etenevät projektista toiseen, suorittaen projekteja tietyssä aikataulussa? Jääkö tällöin oman
ilmaisun kehittäminen ja pitkäjänteinen ideoitten työstäminen jalkoihin? Vai voiko
näitä viedä sopuisasti ja järkevästi rinnakkain? Se onnistuu, mutta vaatimustaso opiskelijoille tulee olla silloin korkea ja työpäivät pitkähköjä. Opinahjojen haasteena saattaa taas olla vastaavien projektien saanti. Saadaanko lähialueen kunnat, yritykset ja
muut yhteisöt yhteistyökumppaneiksi toteuttamaan erilaisia projekteja? Saadaanko
projekteja joka vuosi tai pari kertaa vuodessa, jotta kaikilla opiskelijoilla olisi
TaideART-hankkeen satoa

•

129

mahdollisuus osallistua? Siunaantuuko lähialueen taiteilijoille tehtäväksi julkisia
teoksia tai muuten isoja projekteja, joissa opiskelijat voisivat olla mukana harjoittelijoina? Totuus lienee se, että opinahjot tarjoavat opiskelijoilleen mahdollisimman monipuoliset ja hyvät eväät, joiden voimalla ja avulla opiskelijat, tulevina ammattilaisina, pystyvät vastaamaan tulevaisuudessa erilaisiin haasteisiin.
Elokuussa Sirpa Hynninen kävi esittelemässä lasinalusprojektia TaideART-hankkeen kokouksessa Imatralla. Tällöin Juha Suonpää (2017), Tampereen ammattikorkeakoulun kuvataiteen yliopettaja, osuvasti luonnehti lasinalusten merkitystä: ”Kulttuuri-identiteetti näkyy tässä tuopinalusessa ja se, että hidas kehitys on tärkeää ja se
pitäisi nähdä arvona. Kehitys tunnistetaan radikaaleina muutoksina, vanha jää
katveeseen, mutta se ilmenee tarinoissa.” Uuden ravintolan tai asuinalueen identiteetti
nojaa menneeseen ja nostalgianäkökulma nousee esiin kadun-, kaupunginosan tai
ravintolan nimissä ja liittyy näin paljon vanhempaan tarinarakennelmaan.
Lähteet:

Hynninen, S. 2017a. Kuvataiteilija. Haastattelu 21.2.2017.
Hynninen, S. 2017b. Kuvataiteilija. Luento: Kokemuksia liike-elämän pilotista 23.8.2017.
Saarinen, V. 2017. Kuvataiteilija. Haastattelu 15.4.2017.
Suonpää, J. 2017. Yliopettaja. Keskustelu 23.8.2017.
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Kuva:
Rami Eronen

Antti Haase, TaM, projektisuunnittelija, Lapin ammattikorkeakoulu

Länsi-Pohjan keskussairaalan
porraskäytävän visualisointi
kuvataideopiskelijan tilaustyönä
Syksyllä 2015 Länsi-Pohjan keskussairaalalta tuli Lapin ammattikorkeakoululle
pyyntö, voisiko joku opiskelijoista visualisoida sairaalarakennuksen yhden porraskäytävän. Kuvataiteen opettaja Pirjo Laisalmi välitti ehdotuksen kuvataiteen opiskelija Rami Eroselle, joka päätti välittömästi tarttua tarjottuun tilaustyöhön. Eronen
toteutti vuosien 2015–2016 aikana sairaalan porraskäytävän visualisoinnin ja kirjoitti
työprosessistaan opinnäytetyön.
Toimin Erosen yhteyshenkilönä TaideART-hankkeen näkökulmasta koko työprosessin ajan. Kannustin Erosta pohtimaan asiakaslähtöisen taiteellisen työn haasteita
ja ominaisluonnetta taiteilijan näkökulmasta. Kiteytän tässä artikkelissa kuvataiteilija Rami Erosen työprosessin ja hänen keskeiset havaintonsa näistä kysymyksistä.
Teksti perustuu omiin havaintoihini työprosessista sekä Rami Erosen opinnäytetyöhön (Eronen 2016a) ja case-kuvaukseen (Eronen 2016b).

TILAUSTYÖN KÄYNNISTYS JA SUUNNITTELUVAIHE
Erosen ensimmäinen kontakti tilaajan kanssa oli marraskuussa 2015, kun hän kävi
tutustumassa tulevaan työmaahan. Asiakkaan toive oli, että käytävään suunniteltaisiin seinämaalaus. Suoraan seinälle tehty taideteos olisi paloturvallisempi kuin vaihtoehtoiset veistokset tai muut irralliset teokset kuten taulut.
Porraskäytävän uudella ilmeellä haluttiin tehdä käytävästä viihtyisämpi. Sairaalan
ympäristötyöryhmä toivoi, että viihtyisyyden lisääminen aktivoisi henkilökuntaa
kulkemaan portaita pitkin ja vähentäisi läheisyydessä olevan hissin käyttämistä työpäivän aikana. Hissin toivottiin vapautuvan henkilöliikenteestä entistä enemmän
alkuperäiseen tarkoitukseensa eli apteekin ja välinehuollon käyttöön lääkkeiden ja
raskaamman kaluston kuljettamiseen. Tavoitteena oli myös säästää sähköä vähentämällä hissin turhaa käyttöä ja aktivoida paljon istumatyötä tekeviä liikkumaan enemmän
työpäivän aikana.
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Kuvataiteilija Rami Eronen ja työn alla oleva seinämaalaus (Kuva: Rami Eronen)

Eronen sai suhteellisen vapaat kädet itse seinämaalausten suunnitteluun ja toteutukseen.
Maalauksia suunnitellessaan Eronen selvitti millaista taidetta sairaalaympäristössä
yleensä suositaan ja millainen maalauskokonaisuus sopisi ahtaaseen porraskäytävään. Maalausten aiheita miettiessään hän yritti asettua katsojan asemaan: Mikä aihe
voisi soveltua sairaalaympäristöön, jossa jokainen päivä vietetään kiireen keskellä
betonirakennuksen sisällä? Eronen päätyi pohdinnoissaan siihen, ettei halua tehdä
maalauksista millään tavalla kantaaottavia eikä negatiivisia ajatuksia herättäviä. Hän
halusi seinämaalausten herättävän katsojassa miellyttäviä muistikuvia ja hilpeyttä,
joka piristäisi työntekijän arkipäivää. Pääaiheeksi tuli näkymä ulos ympäröivään
luontoon seinään hakatun reiän läpi, jolla Eronen halusi myös luoda ”lisätilaa” ahtaaseen portaikkoon. Lisätyönä Eronen päätti toteuttaa mustavalkoisen reliefin, jossa
olisi karikatyyrimäisesti kuvattuna kyseistä portaikkoa pääasiallisesti käyttäviä
sairaalan työntekijöitä. Tässä Eronen otti pienen tietoisen riskin, koska humoristinen
taide on aina vaikea laji.
Seuraavaksi Eronen työsti ideoidensa pohjalta useita luonnoksia ja asetti ne sairaalan ympäristötyöryhmälle ehdolle. Ryhmä äänesti luonnoksista suosikkinsa. Eniten
kannatusta sai luonnos, jossa seinään oli murrettu aukko, ja josta näkyi koivujen
lehvästö sekä sinistä taivasta. Mielenkiintoa herätti myös luonnos karikatyyrimäisestä
reliefimaalauksesta. Erosen luonnosten suhteen asiakas oli joustava ja ilmaisi suoraan
ja avoimesti rehellisen mielipiteensä. Eronen pitää tätä erityisen tärkeänä seikkana
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taiteellisessa työskentelyssä asiakaan kanssa. Seinämaalauksia päätettiin tehdä
yhteensä kolme: yksi portaikkoon (mitat 300cm * 55cm) ja kaksi kerrosten välitasanteille (mitat 260 cm * 180 cm). Taiteellisena haasteena oli kolmiulotteisuuden illuusion
toteuttaminen seinämaalauksissa. Tätä varten Eronen perehtyi ennen tilaustyön
toteutusta silmää hämäävän maalaustekniikan trompe l’oeilin saloihin.

TILAUSTYÖN TOTEUTUS
Työskentelyä varten Eroselle tarjottiin sairaalan puolesta kaikki tarpeellinen apu ja
kalusto. Kohteena porraskäytävä oli varsin korkea, sillä se ulottui kellarista 3. kerrokseen. Eronen kuljeskeli aluksi rappusia edestakaisin ja pyrki huomioiman katseen
liikkeen portaita noustessa ja laskiessa. Portaita noustaessa kulkijan katse nousee
kohti lähestyttävää tasannetta tai katon ylärajaa kohti. Tämän vuoksi Eronen sijoitti
seinämaalauksen yläreunassa tiilien pohjien ja alareunojen pakopisteen laskeutumaan
koko kuvan horisonttiviivan alapuolelle. Kun portaita laskeudutaan, katse on edessä
alhaalla olevissa portaissa ja edessä olevan seinän alarajassa ja lattiapinnassa. Näin
ollen Eronen sijoitti kuvan alareunassa olevien tiilien pakopisteen kuvitteellisen
horisontin yläpuolelle. Näin eri suunnista lähestyttäessä tiilet näyttävät realistisemmilta niistä kohdista, joihin portaissa kulkevan katse kiinnittyy ensimmäisenä.
Porraskäytävän toisen välikerroksen päätyseinään kellarikerroksesta lukien on
sijoitettu pikapaloposti, joka Erosen oli otettava huomioon seinämaalausta toteuttaessaan.
TaideART-hankkeen satoa

•

135

Kuva: Rami Eronen

Sairaalan turvallisuuspäällikkö Heikki Parviainen antoi suostumuksensa sille, että
maalaus voitiin tehdä pikapalopostin ympärille. Ehtona kuitenkin oli, että maalaus ei
saisi haitata palopostin eikä sen merkintöjen näkyvyyttä porraskäytävässä mistään
suunnasta katsottuna.
Erosen maalaukset herättivät mielenkiintoa ja positiivista palautetta sairaalan työntekijöissä jo tekovaiheessa. Etenkin reliefin hahmot herättivät hilpeyttä ohikulkijoissa.
Eronen sai suoraa palautetta siitä, kuinka tunnistettavia jotkin reliefin hahmot olivat
työntekijöille. Mm. elektroniikkaosaston työntekijä ehdotti talonmiestä kuvaavalle
henkilölle tikkaiden lisäystä kainaloon. Tikkaat kainalossa, jakoavain kädessä ja työhousut sekä turvakengät jalassa oleva hahmo yhdisti jokaisen huolto-osaston työntekijän sairaalasta. Keskeneräisen teoksen kommentoijien kohtaaminen vaati Eroselta
kylmäpäisyyttä ja kohteliasta käytöstä sekä tarkkuutta sananvalinnoissa. Hän havaitsi
parhaaksi taktiikaksi kommentoijan hyväntahtoisen myötäilyn.

TILAUSTYÖN VALMISTUMINEN JA YHTEISTYÖ ASIAKKAAN
KANSSA
Maalaukset valmistuivat Erosen omaa aika-arviota nopeammin yhdeksän 8-tuntisen
työpäivän jälkeen. Lopputulokset poikkesivat osittain alkuperäisistä luonnoksista,
mutta tehdyt ratkaisut saivat tilaajalta hyväksynnän. Seinämaalausten valmistuttua
toteutettiin lyhyt palautekysely Webropolilla, jolla selvitettiin muutoksia portaikon
käytössä ja palautetta itse seinämaalauksista. Kyselyyn vastasi yhteensä 116 työntekijää. Vastaajista valtaosa eli 110 koki porraskäytävän viihtyisämmäksi kuin ennen
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seinämaalausta. Kysely antoi myös
alustavia viitteitä siitä, että henkilökunta käyttää seinämaalauksen valmistuttua portaita enemmän kuin
ennen. Itse seinämaalauksia pidettiin
onnistuneina.
Erosen mukaan yhteistyö asiakkaan kanssa sujui jouhevasti, kun
otetaan huomioon sairaalan henkilökunnan kiireinen arki. Eronen piti
työskentelyä avoimessa, vilkasliikenteisessä ympäristössä ”elävälle
yleisölle” erittäin positiivisena kokemuksena. Hän oppi, että asiakkaan kanssa tulee olla kärsivällinen.
Kun projektissa asiakkaana oli mm.
sairaalan johtoportaan henkilöitä,
taiteilijan on ymmärrettävä, että
heidän arkipäiväänsä kuuluu paljon
muutakin huomioitavia asioita kuin
Kuva: Rami Eronen
heidän palkkaamansa taiteilija ja
hänen tuotoksensa. Työntekijänä
Erosen oli asennoiduttava siihen, että asiakas ei ollut aina tavoitettavissa. Tällaisissa
tilanteissa on osattava ajatella tulevaa ja selvittää kaikki pitkälle aikavälille huomioon
otettavat seikat yhdellä tapaamiskerralla asiakkaan kanssa. Koska kommunikointi voi
olla hidasta tai sitä ei ole juuri lainkaan pitkällä aikavälillä, on kyettävä työskentelemään ja tekemään tarvittavat ratkaisut itsenäisesti. Erosen oli myös asennoiduttava
ennalta mahdolliseen negatiiviseen palautteeseen.
Vuoden 2016 lopulla Lapin AMKista kuvataiteilijaksi valmistunut Rami Eronen on
itse erittäin tyytyväinen työnsä lopputulokseen ja seinämaalauksissa luomaansa kolmiulotteisuuden illuusioon. Tilaustyö antoi hänelle itseluottamusta ja rohkeutta toteuttaa vastaavanlaisia projekteja myös tulevaisuudessa.
Lähteet:

Eronen, R. 2016a. Illuusiotaidetta porraskäytävään. Seinämaalaus Länsi-Pohjan
keskussairaalaan. Lapin ammattikorkeakoulu. Kulttuuriala. Opinnäytetyö. Viitattu
9.10.2017 http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-201604144380.
Eronen, R. 2016b. Länsi-Pohjan keskussairaala-casekuvaus. Työpaketti 6: Asiakaslähtöinen taiteellinen työ. TaideART-hanke. Viitattu 9.10.2017 http://www.taidearthanke.fi/materiaaleja/TaideART_Lanska-case_Rami_Eronen.pdf.

TaideART-hankkeen satoa

•

137

138

•

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Tomi Kuusimäki, tradenomi (ylempi AMK), lehtori, Satakunnan ammattikorkeakoulu
Saija Mustaniemi, kuvataiteilija (AMK), projektitutkija, Satakunnan ammattikorkeakoulu

Maaseutumaisten toimintaympäristöjen ja maaseutukaupunki-yhteistyön pilotit
MAASEUTUMAISTEN TOIMINTAYMPÄRISTÖJEN PILOTTI
Iso-Leppijärvi on ollut TaideART-projektissa esimerkki todellisesta maaseutuympäristöön sijoittuvasta taiteen tekemisen ympäristöstä. Leppijärvi sijaitsee 1300 asukkaan
Siikaisten kunnan Leppijärven kylässä. Taiteen tekijöiden ja Leppijärven yhteen saattamiseen tarvitaan innokkaita välittäjätahoja. Leppijärven kyläaktiivi Kimmo Collander
tunnisti, että järven kunnostamisprojekti voi toimia myös taiteen ympäristönä.
40 hehtaarin suuruisen alueen saaminen taiteen ympäristöksi on lähes ainutkertainen ja haastavakin ympäristö. Voiko tehtävä olla taiteelle myös liian haastava? Mikä
taiteen rooli voi olla tällaisessa ympäristössä, vai onko kyseistä roolia edes olemassa?
Alueen laajuuden hahmottaminen asettaa haasteita taiteen näkökulmasta: osaako
taiteilija ajatella riittävän isosti, ja tuleeko hänen ajatella hyvinkin konkreettisten teosten kautta ja rajata oma roolinsa tarkasti järven kunnostamisprojektista?
TaideART-projekti tutki Leppijärveä monista eri näkökulmista. Leppijärvi ja taide
voi olla olemassaoloaan miettivän kyläyhteisön kannalta elintärkeä. Se voi olla luonnon ja sen paikallisten ainutlaatuisten ympäristöjen esiin nostamista. Se voi olla myös
osa alueen vetovoimaa matkailun näkökulmasta. Laajasti ja luovasti ajateltuna Leppijärvi voi olla myös taiteilijan työhuone.
Leppijärvi-yhteistyön tuloksena TaideARTin osallistujat ja ohjaava kuvataiteilija
Talvikki Lehtinen laativat erilaisia ehdotuksia Leppijärven alueelle. Toteutettavaksi
testiympäristöksi valikoitui taideopiskelija Karoliina Korvuon Siikaperheen tarina,
mihin osallistettiin Siikaisten esikouluikäiset lapset. Yhdessä lasten kanssa laadittiin
tarina Leppijärvestä, ja siihen liittyi myös luonnon materiaaleista tehtyjä kalahahmoja, jotka sijoitettiin järven ympäristöön. Yhteisöllisen taiteen näkökulmana oli ympäristötietoisuuden lisääminen.
Pitempiaikaisena prosessina Leppijärvi-yhteistyöstä lähti liikkeelle Leppijärviaktiivien, Satakunnan ammattikorkeakoulun ja kuvataiteilijan yhteissuunnittelu
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Iso-Leppijärvi, Kimmo Collander ja Antti Laitinen (kuva: Tomi Kuusimäki)

laajemmasta ympäristötaiteen teoksesta, johon on yhdistetty järven kunnostamisen
kannalta tärkeitä prosesseja. Teoksen yhtenä elementtinä on järven puhdistamiseen
liittyvä taideperustainen prosessi.

MAASEUTU-KAUPUNKI-YHTEISTYÖN PILOTIT
TaideART-projektin Satakunnan ammattikorkeakoulun (SAMK) työpaketin yksi
tavoitteista oli maaseutu-kaupunki vuorovaikutuksen lisääminen. Nykyään kuvataiteen
koulutuksen näkyminen painottuu erityisesti Kankaanpäähän, vaikka SAMKin kuvataiteen koulutus on koko maakunnassa ainoa kulttuurialan korkea-asteen oppilaitos.
Maaseutu-kaupunki-vuorovaikutuksen kolmeksi laajemmaksi testiympäristöksi
valittiin Escape Room, taiteen rooli Porin uudella kampuksella ja Rauman Sepän talo.

ESCAPE ROOM
Escape Room -pelin avautuminen yleisölle oli yksi esimerkki, miten TaideART-projektin monialainen toimintamalli on mahdollistanut monipuolisten oppimisympäristöjen toteuttamisen. Yhteistyö taiteen ja teknologiaosaamisen kanssa integroitiin
osaksi TaideART-projektia. Yhteistyön tavoitteina oli muun muassa Escape Room
-projektin suunnittelu ja toteutus, oman osaamisen analysointi, työn mitoitus ja moniammatillinen yhteistyö. Osana yhteistyötä käsiteltiin myös muun muassa taiteilijan
ammatin näkökulmasta tyypillisiä kysymyksiä, kuten tekijänoikeuksia, sopimuksia,
viestintää ja budjetointia.
Escape Room -projektissa kuvataiteilijan roolin muutos yksittäisten taideteosten
tekijästä laajemman luovan kokonaisuuden hahmottajaksi oli hyvin nopea ja siinä oli
tunnistettavissa monia onnistumisia. Saadun kävijäpalautteen myötä uskaltaa myös
sanoa, että kuvataiteen osaamisella saadaan aikaan erittäin vaikuttavia kokemuksia
ja tiloja.
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Escape room, Pori. (kuva: Saija Mustaniemi)

SEPÄN TALO
Rauman ydinkeskustassa sijaitseva Sepän talo on viime vuosien aikana otettu erilaisten kulttuuritoimijoiden käyttöön. TaideART-projektin osallistujat olivat esittelemässä omaa osaamistaan Raumalla keväällä 2017 ja tutustumassa raumalaiseen kulttuurijärjestökenttään. Vierailun yhtenä kohteena oli Sepän talo, joka koettiin osallistujien kesken mielenkiintoiseksi ympäristöksi oman osaamisen esittelyyn. TaideARTosallistujat aktivoituivat toteuttamaan Ympäripyöreä-näyttelyn elokuussa 2017. Näyttely oli kahdeksan taiteilijan yhteisnäyttely, jota koordinoi Laura Pietiläinen.

PYSYVÄT RAKENTEET TAIDEPERUSTAISELLE TOIMINNALLE
SAMKin uusi Porin kampus vihittiin käyttöön syksyllä 2017, ja suunnittelun aikana
pidettiin tärkeänä, että kampuksen toiminnassa on mukana myös taide. Tätä toteutettiin prosenttiperiaatteen keinoin, kun kampukseen toteutettiin kuvanveistäjä Heli
Ryhäsen julkinen taideteos. Kampuksen toisen pääsisäänkäynnin yhteyteen suunniteltiin Taidekäytävä, mikä on erityisesti kuvataiteen koulutusohjelman opiskelijoiden
ja valmistuneiden tila, jossa voidaan järjestää näyttelyitä. Taide otettiin myös heti
osaksi kampuksen toimintaa, kun syksyllä 2017 TaideART-projektin osallistuja Ilona
Tala toteutti osana moniammatillista työryhmää taidelähtöisen työpajan erityislapsille. Osana työpajaa kampuksen pääsisäänkäyntiin sijoitettiin myös Talan väliaikainen
taideteos Karhu, mikä symboloi Satakunnan maakuntaa ja taiteen vahvaa läsnäoloa.
TaideART mahdollisti myös uudenlaisen opintokokonaisuuden pilotoinnin, missä
kuvataiteen yrittäjyyden ja viestinnän sekä kuntoutuksen ohjaajien luovat menetelmät integroitiin toiminnalliseksi kokonaisuudeksi. Kuvataideopiskelijat jatkokehittivät muun muassa palvelumuotoilun keinoin kuntoutuksen ohjaajien suunnittelemia
asiakaslähtöisiä projekteja. Kuntoutuksen ohjaajat tutustuivat monipuolisesti taiteen
eri menetelmiin ja taiteilijan työnkuvaan. Yhteistyö nosti esiin tarpeen laajemmin
integroiduista oppimissisällöistä.

TaideART-hankkeen satoa

•

141

Kuntoutuksen ohjauksen luovat menetelmät ja kuvataiteilijan yrittäjyys
opintokokonaisuus, SAMK Kuvataide Kankaanpää. (kuva: Tomi Kuusimäki)

TAITEEN NOPEAN TOIMINNAN JOUKOT
Sataravi Oy:n kanssa tehty yhteistyö loi kolmelle TaideART-projektin osallistujalle
mahdollisuuden käytännön harjoitteluun valtakunnallisen taidekilpailun järjestämisessä ja verkostoitumisessa. Tehtävänä oli laatia kilpailuohjelma Suomi100 ja hevonen
-teemaan kuuluvaan taidekilpailuun ja sosiaalisessa mediassa toteutettavaan kuvakilpailuun. TaideARTin osallistujat Vera Enkvist, Ilona Tala ja Susanna Savolainen koordinoivat taidekilpailun ja sosiaalisen median kuvakilpailun käytännön järjestelyitä.
Kaksitoista
kuvataiteen
opiskelijaa maalasi Kankaanpää Worksin tehtaan suunnittelu- ja tuotantotilojen väliseen yhdyskäytävään merellisen ja runsaan visuaalisen
seinämaalauksen. Opiskelijoilta nousi nopeasti teemoja merellisyydestä, koneellisuudesta
ja yleisesti yrityksen imagosta.
Teoksen moninaiset osiot
vaihtelevat tekijöiden ideoiden
ja osaamisien mukaan. TariSyvissä vesissä - maalauksen tekijäjoukko
nallisesti seinämaalaus yhdis- (kuva Saija Mustaniemi)
tää kankaanpääläisen metalliyrityksen maailman merille ja syviin vesiin fantasian keinoin.
Yhteistyö oli alusta lähtien toimivaa. Tämän allekirjoittivat niin taideopiskelijat
kuin myös Worksin henkilökunta. Seinämaalausprojektia ohjasi kuvataiteilija Viljami
Heinonen.
Koodi-Oodi Taidekehälle -projekti tuotettiin yhteistyössä Kankaanpään Taideyhdistyksen kanssa. Tavoitteena oli elävöittää Taidekehän kiviveistoksia uuden teknologian ja uuden käyttäjäryhmän kanssa.
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Syvissä vesissä-ryhmämaalaus Kankaanpään Works. (kuva: Saija Mustaniemi)

Projektin kohderyhmänä oli ala-asteen oppilaita, joille helsinkiläinen kuvataiteilija
Anne Roininen ja porilainen tekniikan opiskelija Tatu-Pekka Saarinen vetivät taidetta ja koodaamisen alkeita yhdistävää työpajaviikkoa. Toimintaan osallistui noin 120
oppilasta. Työpajajakson tuottajana toimi yhteisötaiteilija Saija Mustaniemi.
Koodi-Oodin aikana lapset ehtivät pilkkoa taideteoksia osiin, kuvainnollisesti ja
havainnoiden, sekä luoda merkitysten pohjalta teoksille hahmoja ja hahmoille yksinkertaisia pelidemoja scratch-ympäristössä. Kuvataiteilija pystyi työparinsa kanssa
tuottamaan oppilaille paikkaan sidotun ja erilaista kokemuksellista oppimista tukevan ympäristön.
TaideART-projekti testasi vuorovaikutusta myös
seuraavissa lyhytaikaisissa
kokeiluissa: taidesisällön
tuottaminen Muistikahvila
ry:lle, visuaalisen toiminnallisuuden kehittäminen
Kuntoutuskeskus Kankaanpäälle, kuratointiyhteistyö Kankaanpään taideyhdistyksen Suomi 100
-näyttelyyn, suunnitteluyhteistyö Rauman Taide- Lasten Koodi-Oodi Taidekehälle yhdisti taidetta ja koodeja
museon Suomi 100 -näyt- (kuva: Saija Mustaniemi)
telyyn, yhteisöllinen tuottaminen Kankaanpään kaupungin museon Herkutellaan-lähiruokatapahtumaan, yhteistyö hyötypeli-hankkeen kanssa ja pelitaidekoulutuksen testaus, taidetyöpajojen
tuottaminen Kankaanpään vastaanottokeskuksen asiakkaille.
Vuorovaikutuksen näkökulmasta kaikissa projekteissa tutkittiin erityisesti taiteilijoiden välisen viestinnän merkitystä yhteisessä teoksessa tai toiminnassa sekä tilaajan
kanssa käytävää vuoropuhelua toiminnan suunnittelussa, toteutuksessa ja julkistamisessa.
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Sari Lyytikäinen, tradenomi (AMK), projektikoordinaattori,
Saimaan ammattikorkeakoulu
Eija Mustonen, TaM, koulutuspäällikkö, Saimaan ammattikorkeakoulu
Outi Peippo, kuvataiteilija YAMK, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu
Marianne Viinikainen, KTM, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Ansaintamallien pilotit
valmistuivat tiiviissä yhteistyössä Saimaan AMKissa
Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan AMK) osuus TaideART-hankkeessa liittyi
taiteilijoiden uusiin rooleihin ja ansaintamallien pilotointiin. Taiteilijan uudet roolit
-työpaketissa ideoitiin, kehitettiin ja testattiin taiteilijoiden ansaintamalleja yhdessä
taiteilijoiden, yritysten ja opiskelijoiden kanssa. Uusia ansaintamalleja testattiin
kolmessa erilaisessa koeympäristössä: Imatran kaupunki ja sen tekninen toimiala,
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) sekä Etelä-Karjalan osuuskauppa (Eekoo).
Työpaketti toteutettiin yhteistyössä Kaakon Taide Ry:n kanssa. Jokaisesta pilotista on
oma artikkeli tässä loppujulkaisussa.
Tässä artikkelissa kerrotaan ansaintamallien pilotointiin liittyvistä työvaiheista.
Artikkelin taulukoissa näkyy tarkat työvaiheet ja niihin osallistuneet yhteistyökumppanit. Näiden vaiheiden lisäksi oli säännöllisiä yhteisiä kokoontumisia muiden
TaideART-hankkeen ammattikorkeakoulujen kanssa. Niissä saatiin arvokasta
sparrausta oman osuuden toteutukseen.

YHTEISET ALKUVAIHEET
Taiteilijan uudet roolit -työpaketin työstäminen alkoi marraskuussa 2015 Saimaan
amk:n sisällöllisellä aloituskokouksella. Saimaan amk:n projektiryhmän henkilöt olivat
kuvataiteen koulutuspäällikkö Eija Mustonen, joka toimi hankkeen sisällöllisenä
projektipäällikkönä, projektikoordinaattori Sari Lyytikäinen, jonka vastuulla oli
hallinnollinen projektipäällikkyys, kuvataiteen lehtori Outi Peippo, joka toimi kuvataiteen asiantuntijana ja laskentatoimen lehtori Marianne Viinikainen, joka toi
ryhmään liiketalouden näkemystä. Kun ensimmäiset ajatukset toteutuksesta oli saatu
kirjattua ylös, pidettiin uusi suunnittelupalaveri. Siihen osallistui myös Kaakon taiteen toiminnanjohtaja Anna Vilkuna. Anna toi ryhmään vahvaa taidekentän osaamista ja taiteilijoiden näkemyksiä.
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Ensimmäisenä vaiheena päätettiin järjestää ansaintamallien ideakilpailu, joka avattiin
tammikuussa 2016 järjestetyssä tiedotustilaisuudessa. Tiedostustilaisuuteen osallistui
alueen taiteilijoita ja toteutettavien pilottien yhteistyökumppanit eli koeympäristöjen
edustajat. Tilaisuus pidettiin Saimaan amk:n Imatran kampuksella ja osallistujia oli
yhteensä 23. Ideakilpailu päättyi helmikuun 2015 lopussa ja kilpailun tuloksena saatiin 14 ansaintamalli-ideaa. Ideat esiteltiin yhteistyökumppaneille, jotka valitsivat
itselleen sopivan idean pilotointiin. Alla olevassa taulukossa on listattu tarkemmin
alun yhteiset vaiheet ja niiden osallistujat. Osallistujat on lisätty seuraavilla koodeilla
prosessikuvan vasempaan reunaan:
S=
T=
K=
O=
V=
J=
M=
E=
Y=

Saimaan AMK
Taiteilija
Koeympäristö
Opiskelija-assistentti
Viestintä
Juridiikan osaaja
Mentori
Eettinen työryhmä
Yksi toinen taho (Eksoten pilotissa Socom-hanke ja Imatran kaupungin
pilotissa materiaalia lahjoittaneet yritykset Jukan Lasipalvelu Oy,
Imatran Seudun sähkö ja Tmi Sami Tella)

Työpaketin yhteiset alkuvaiheet:
S

K

14-15

Hankehakemuksen valmistelu

S

31.10.15

Hanke saa rahoitusta ja alkaa

S

12/15-01/16

S

12/15

S

Hankkeen vaiheiden ja ideakilpailun suunnittelu
100 ansaintamalli- ideaa

V

18.1.16

Lehdistötiedote: TaideART etsii keinoja edistää
taiteilijoiden ansaintamalleja

S

K

T

V

21.1.16

Tiedotustilaisuuden kutsujen lähettäminen

S

K

T

V

21.1.16

Tiedotustilaisuus; Ideoiden arvioiminen KAHOOTpelin avulla

21.1.16

Ideakilpailu alkaa; Taiteilijat laativat suunnitelmia

T
S

V

22.1.16

Etelä-Karjalassa etsitään keinoja edistää taiteilijoiden
ansaintamalleja (Imatralainen)

S

V

22.1.16

Taidepäivä, kummitaiteilija vai alennuskuponkeja
taiteen ostoon? (Saimaan amk internetsivut)

29.2.16

Ideakilpailu päättyy; 14 taiteilijaa lähettää ideansa

8.4.16

Hyvinvoinnin välitystoimisto projektin rekrytori,
TaideART mukana ohjelmassa

S

T

S

V

S
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4/16

Ideoiden esittely yhteistyökumppaneille (Eekoo
12.4.16, Imatran kaupunki 14.4.16, Eksote 15.4.16)

K

4/16

Yhteistyökumppanit valitsevat ideat pilotointiin
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LASINALUSET RAVINTOLA KOLMEEN LYHTYYN
Ensimmäinen pilotti käynnistyi yhteisillä palavereilla toimeksiantajan edustajien ja
taiteilijoiden kanssa. Tämän jälkeen taiteilijat työstivät kaksi ideaa kesän 2016 aikana.
Toinen näistä valittiin toteutukseen syyskuussa. Lokakuun alussa pidettiin julkistamistilaisuus, johon oli laadittu lehdistötiedote ja kutsu. Lehdistötiedote ja kutsu jaettiin Saimaan amk:n tiedottajan toimesta paikalliselle medialle ja lisättiin Saimaan
amk:n internetsivuille. Lappeenrannan Uutiset ja Imatralainen huomioivat lehdissään
tiedotteen. Vaikka julkistamistilaisuuteen ei tullutkaan yleisöä tai mediaedustajia,
tekivät paikalliset lehdet juttuja pilotista. Viimeisenä vaiheena kerättiin palaute Eekoon
edustajilta. Palaute oli positiivista ja he ovat valmiita tekemään yhteistyötä myös
jatkossa. Pilotin tarkemmat vaiheet ja osallistujat on kuvattu seuraavassa taulukossa.
Eekoon pilotin vaiheet:
S

K

S

K

S

K

12.4.16

Pilotti käynnistyy yhteisellä palaverilla Eekoon
tiloissa

T

1.6.16

Palaveri, jossa mukana myös taiteilijat

T

21.6.16

Toimeksiantosopimuksen laadinta ja
allekirjoittaminen

6-9/16

Taiteilijat työstävät kaksi ehdotusta lasinalusiksi,
apuna opiskelija-assistentti

7.9.16

Taiteilijoiden laatimien ehdotusten läpikäynti
ravintola Kolmessa Lyhdyssä

T

K

T

S

K

T

S

K

T

O

9/16
V

5.10.16

Lehdistötiedote ja kutsu: Taiteilijat ja yritykset
hakevat uusia yhteistyön muotoja. Jakelu paikalliset
mediat. Taiteilijat ja yritykset hakevat uusia
yhteistyön muotoja - Ravintola Kolme Lyhtyä saa
huomenna uudet lasinaluset (Saimaan amk internet
sivut), Kolme Lyhtyä saa totutusta poikkeavat
lasinaluset tuoppien alle (Lappeenrannan Uutiset ja
Imatralainen)

V

6.10.16

Lasinalusten julkistamistilaisuus ravintola Kolmessa
Lyhdyssä

S

V

6.10.16

Kuvataidetta tuoppien alle (Etelä-Saimaa), Taiteilijat
tekivät ravintolatarinoista lasinaluset Lamppuun
(Etelä-Saimaa verkkolehti), Ravintola Kolme Lyhtyä
sai uudet lasinaluset (S-kanavan verkkojulkaisu),
Etelä-Karjalan Osuuskauppa/Ravintola Kolme
Lyhtyä ja Saimaan amk (facebook)

S

V

S

V

S

K

O

Lasinalusen viimeistely ja painaminen

8.-9.10.16 Kolmeen Lyhtyyn taidealuset (Lappeenrannan
Uutiset)
11.10.16

Taiteilijoiden ja yritysten yhteistyölle etsitään uusia
muotoja -Lamppu sai uudet lasinalustat 11.10.2016
(Saimaan amk internet sivut)

15.11.16

Pilotin dokumentointi Saimaan amk:n TaideARTblogissa

20.2.17

Palautteen kerääminen Eekoolta Webropolkyselyllä
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TAIDETUULIA
Toinenkin pilotti alkoi samoilla vaiheilla kuin ensimmäinen. Ensin Saimaan AMK:n
projektiryhmäläiset tapasivat toimeksiantajan eli Eksoten edustajia ja tämän jälkeen
pidettiin toinen palaveri, jossa oli mukana myös taiteilija. Ensi toimina asiasta laadittiin
myös tiedote, joka jaettiin sisäisessä tiedotuksessa Eksotella, Saimaan amk:n internetsivuilla ja Kaakon taiteen kautta jäsenistölleen eli alueen taiteilijoille. Taiteilijan ja
Saimaan amk:n välille laadittiin työsopimus. Taiteilijan mentoriksi valittiin Eili Ikonen,
jolla oli kokemusta vastaavista toteutuksista Lahden alueella. Taidetuulian varsinainen
toteutus oli loka-joulukuussa 2016. Toteutuksen jälkeen pidettiin palautepalaveri
yhdessä toteutuksessa mukana olleiden kesken. Taidetuuliasta järjestiin myös simulointitilaisuus Saimaan amk:n sosionomiopiskelijoiden kanssa. Tilaisuudessa kehitettiin ja työstettiin tarinamuotoista dokumentointia taidetuuliasta. Tilaisuudesta on
kirjoitettu oma artikkeli osaksi tätä loppujulkaisua. Lopuksi Taidetuulia tuotteistettiin
ja laadittiin taiteilijalle myyntiesite ja juliste, jotka auttavat taiteilijaa myymään
konseptia tulevaisuudessa. Tuotteistuksesta on myös oma artikkeli tässä loppujulkaisussa. Pilotin kaikki vaiheet ovat seuraavassa taulukossa.
Eksoten pilotin vaiheet:
S

K

S

K

S

K

S

V

T
T

S

K

S

S

7.6.16

Taidetuuliasta palaveri, jossa mukana myös taiteilija
Taidetuulia-esitteen laadinta

9/16

Työsopimuksen laadinta

T

M

20.9.16

Taideklinikka vertaisohjaus, Mentorin tapaaminen
Lahdessa, Eili Ikonen

E

13.10.16

Eettisen työryhmän lausuntopyyntö

E

24.11.16

Eettisen työryhmän puoltava lausunto

6.10.15.12.16

Taidetuulian toteutus

K

T

K

T

K

T

Y
O

V

K
T

S

T

•

Taidetuuliasta sisäinen tiedote Eksotella, Taidetuulia
(Saimaan amk:n internet sivut), Kaakon taide
tiedotti jäsenistölleen piloteista

9/16

S
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5.5.17

J

S
S

Pilotin suunnittelu käynnistyy yhteisellä palaverilla
Eksotella

T

S
S

15.4.16

O

V

2.2.17

Hankkeen kokous, aiheena Taidetuulian vaiheet ja
palaute (mukana myös Anna Vilkuna/Kaakon Taide)

15.11.16

Pilotin dokumentointi Saimaan amk:n TaideARTblogissa

20.2.17

Palautteen kerääminen Eksotelta Webropolkyselyllä

20.4.17

Taidetuulia-simulointi sosionomiopiskelijoiden
kanssa (tuotteen kehittäminen ja tarinamuotoinen
dokumentointi)

2.-10.17

Taidetuulian tuotteistus ja mainosesitteen laadinta

Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Kuva: Outi Peippo

IMATRAN VUODEN TAITEILIJA
Kolmas pilotti eli Imatran vuoden taiteilija oli ansaintamalli-ideoista monivaiheisin.
Suunnittelu aloitettiin jo huhtikuussa 2016 ja taideteoksen julkistamistilaisuus oli
26.8.2017. Pilotin suunnitteluun ja toteutukseen osallistui Saimaan amk:n projektiryhmä, Kaakon taiteen Anna Vilkuna, taiteilija, Saimaan amk:sta valittu opiskelijaassistentti, koeympäristön edustajat, viestinnän ammattilaiset Saimaan amk:sta ja
Imatran kaupungilta, materiaalia antaneet yritykset (sponsorit) ja mentori. Lisäksi
tässäkin pilotissa sopimusten kanssa apua saatiin Saimaan amk:n juridiikan lehtorilta.
Imatran kaupungin pilotin vaiheet:
S

K

14.4.16

Kokous Imatran kaupungilla, Imatran
kaupunkityöryhmän kokouksen yhteydessä,
Taidehakemukset (Eija Mustonen ja Topiantti Äikäs
sekä muut kaupunkityöryhmän jäsenet)

7.5.16

Instagram-tili ja blogi

S

T

26.9.16

3. pilotti, Vuoden taiteilija Imatran kaupungille,
käynnistyy suunnittelupalaverilla

S

T

5.10.16

Suunnittelupalaveri

19.2.17

Aloituspalaveri

9.2.17

Taiteilijan työsuhde alkaa ja teoksen suunnittelu

8.3.17

Kokous valoteoksen suunnittelusta, aikataulusta,
budjetista, viestinnästä ja muista asioista

S

K

T

S

K

T

S

K

T

S

K

T

7.4.17

Kokous teoksen julkistamisesta, suunnitelmasta,
tiedottamisesta ja mentorin hausta

S

K

T

27.4.17

Kokous suunnitelma, tiedottaminen ja mentorin
valinta

J
V
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S

V

10.5.17

Kontufolkin Janette Holmsrömistä Imatran vuoden
taiteilija (Paikallislehti Joutseno)

S

V

11.5.17

Janette Holmströmiltä teos Imatralle (Etelä-Saimaa
ja Uutisvuoksi)

S

K

T

M

17.5.17

Kokous, mukana myös mentori Hannu Aaltonen

S

K

T

Y

29.5.17

Kokous, taideteoksen luonnos, sponsorit/
yhteistyökumppanit ja aikataulut

S

K

T

J

6/2017

Sopimuksen laadinta

6-8/17

Teoksen toteutus

M

6-8/17

Taiteilijan ja mentorin yhteydenpito puhelimitse

Y

18.8.17

Kokous, valoteos, viestintä, teoksen
julkistamistilaisuus

V

23.8.17

Kutsu Imatran vuoden taiteilijan teoksen
julkistamistilaisuuteen lauantaina 26.8.17

V

24.8.17

Mediatiedote: Imatran vuoden taiteilijan teos
ammentaa kaupungin historiasta -julkistustilaisuus
lauantaina, (Saimaan amk internet sivut), Imatran
vuoden taiteilijan teos julkistetaan lauantaina ja
tältä se tulee näyttämään -esikuvana Valtionhotellin
tulipalossa tuhoutunut edeltäjä (Imatralainen)

25.8.17

TaideART ja Saimaan amk (facebook)

26.8.17

Imatran vuoden taiteilijan teosjulkistus Inkerin
aukion laidalla Valtionhotellin vieressä, Saimaan
amk ja Imatran kaupunki (facebook)

T
S

O

T

S

K

T

V

S
S

K

T

K

T

O

S
S

V

Y

S

V

8.9.17

Saimaan amk ja TKI-Saimia (facebook)

S

V

11.9.17

TaideART (facebook)

18.9.17

Etelä-Karjalan liitto ja Ainaskii sata (facebook)

29.9.17

Hehkulamput innoittivat valoteokseen (Sähköviestin
lehti ja verkkojulkaisu)

S
S

T

S

K

S

K

S

T

O

O

10.11.17

V

Teoksen purku

11/17

Palautteen kerääminen Imatran kaupungilta
Webropol-kyselyllä

11/17

Pilotin dokumentointi Saimaan amk:n TaideARTblogissa

Jokainen pilotti vaati useiden osallistuneiden yhteistyötä ja monia vaiheita. Kaiken
kaikkiaan oli erittäin mielenkiintoista ja opettavaa olla mukana näissä piloteissa. Toivotaan, että aidot kokeilut konkretisoivat toimivat hyvät käytännöt.
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Eva Forsman, TaM, projektiasiantuntija, Yrkeshögskolan Novia

Pedagoginen materiaali
taiteellisessa yrittäjyydessä
Kuinka suhtaudumme koulutukseen näinä nopean muutoksen ja epävarman tulevaisuuden aikoina? Emme voi tarkkaan tietää, minkälaisia vaatimuksia yksilölle tulevassa
työelämässä asetetaan, mutta voimme ennakoida, mitkä valmiudet tulevat olemaan
tärkeitä. Voimme palata miettimään omaa opiskeluaikaamme ja muistella, mitä koulutuksesta silloin puuttui ja mitä taitoja ja valmiuksia olemme joutuneet kehittämään
opintojen jälkeen työelämässä. Monia taitoja, joita nykyään tarvitaan, ei aikoinaan
opetettu, mutta mitä valmiuksia tulevaisuudessa tarvitaan? Valmiudet yrittäjyyteen
ja itsenäisyys, vastuuntuntoisuus ja kriittinen ajattelu tulevat suurella todennäköisyydellä olemaan yhä tärkeämpiä tulevaisuudessa.

KYSYMYKSENASETTELU TAITEELLISESSA YRITTÄJYYDESSÄ
Yrkeshögskolan Novia on osana TaideART-projektia kehittänyt pedagogista materiaalia nuorille taiteilijoille ja opintojensa loppuvaiheessa oleville taideopiskelijoille.
Materiaali koostuu kuudesta videohaastattelusta, joihin kuuluu myös työtehtäviä.
Materiaali valaisee taiteilijuutta yhteiskunnallisessa kontekstissa sekä yrittäjyyttä
luovassa tekemisessä. Haastateltuja ovat (taide)kuratoinnin professori Nora Sternfelt,
kulttuurijohtamisen ja kehittämisen konsultti Kira Sjöberg, taiteilija Cesare Pietroiusti,
taiteilija Marcus Lerviks sekä valokuvauksen professori ja galleristi Timothy
Persons. Haastattelumateriaalissa esiintyy paljon ristiriitaisia vastauksia kysymyksiin.
Taiteellisen sisällön luomisen ohella esiin nousee taloudellistunut suhde taiteen
tuotantoon. Materiaalin tarkoituksena on kasvattaa ymmärrystä nykyajasta, taidemaailmasta ja -markkinoista, nostamalla esiin joskus "herkkiäkin" kulttuurituottajia
ja kulttuurin kuluttajia koskevia kysymyksiä.
Pedagoginen materiaali käsittelee taiteelliseen yrittäjyyteen liittyviä kysymyksiä
laajasta näkökulmasta, ja se voidaan nähdä ensiaskeleena yksityiskohtaisempien
strategioiden kehittämisessä. Materiaali ei käsittele konkreettisia ja käytännöllisiä
valmiuksia, kuten digitaalisen läsnäolon lisäämistä, sosiaalista mediaa, rahoitusjärjestelmiä, liike-elämän taitoja jne., jotka yleensä nähdään taiteilijoiden jatkokoulutusaiheina. Sen sijaan keskustelun ja pohdiskelun aiheena ovat taiteelliseen yrittäjyyteen
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Cesare Pietroiusti. (kuva: Bo Forsander)

Marcus Lerviks (kuva: Bo Forsander)

liittyvät kysymykset. Opiskelija tai nuori taiteilija tutkii rooliaan taiteilijana ja asettaa
itsensä ja työnsä yhteiskunnalliseen kontekstiin.

MATERIAALIN KÄYTTÖ
Eri ajanjaksoina ja eri kulttuureissa ovat erilaiset kysymykset olleet oleellisia. Mitkä
ovat sellaisia tänä päivänä? Miten suhtaudumme taiteessa ja kulttuurissa yrittäjyysvalmiuksien ajankohtaisiin kysymyksiin? Mitkä taiteelliseen luomiseen liittyvät
kysymykset nähdään tärkeinä? Taiteelliseen luomiseen liittyviä kysymyksiä käsitellään sen perusteella, kuinka taiteilijaan yksilönä ja yhteiskunnan osana suhtaudutaan.
Eri suuntauksiin etsitään vastauksia kysymysten avulla, jotka käsittelevät taiteellista
yrittäjyyttä, taiteellista vapautta, taidemaailmaa ja -markkinoita sekä taide- ja kulttuurikuluttamista. Taide- ja jatko-opetukseen tarkoitettu materiaali löytyy helposti
netistä. Opiskelijat ja valmistuneet voivat osallistua haastattelumateriaaliin ja keskustella ryhmissä omista ja muiden suhtautumisesta esitettyihin aiheisiin. Työtehtävät
ovat myös vapaasti käytettävissä. Pedagogista materiaalia testataan ja arvioidaan
sekä TaideART-projektin opiskelijoiden että henkilökunnan toimesta, ja sitä jaetaan
myös projektin ulkopuolelle.

MATERIAALIN KÄYTTÖIKÄ
Materiaalin käyttöikä on rajallinen ja riippuu yhteiskunnassa tapahtuvista muutoksista
ja taloudesta. Jakamistalouden (sharing economy) kehittyessä syntyy uusia yrittäjyysvaihtoehtoja, joista taide- ja kulttuuriala voivat hyötyä. Teknologiset ratkaisut
mahdollistavat jakamistalouden uusien ideoiden toteuttamisen. Erilaiset tapahtumat
ja alustat tarjoavat tuotteiden ja palveluiden vaihtoon perustuvia palveluja. Michel
Feher esittelee pääomakäsitteen "mainepääoma" (reputation capital), jonka mukaan
maine on tärkeää jakamistaloudessa (Feher 2015). Jakamistalous suosii niitä, jotka
osaavat luoda ja ylläpitää hyvän maineen. Yksilöstä tulee puoleensavetävä markkinoilla, kun hänen tuotteensa ja palvelunsa ovat luotettavia. Verkostoon osallistujat
"arvioivat" nämä tuotteet ja palvelut. Houkuttelevuus markkinoilla edellyttää tarjoajan identiteetin hoitoa ja tämän herkkyyttä kuulostella uudistumisen tarvetta.
Kun niin kutsutun itsebrändäyksen (self branding) metodit kehittyvät, suhtautuminen
tähän pedagogiseen materiaaliin ja siinä esitettyihin kysymyksiin muuttuu.
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Kira Sjöberg (kuva: Bo Forsander)

Nora Sternfeld (kuva: Bo Forsander)

Hyvä tulevaisuuden projekti olisi keksiä uusia ideoita kulttuuri- ja taidealan jakamistalouden kehittämiseen.

LOPPUPÄÄTELMÄ
Analysoimalla haastattelumateriaalia, jonka aiheena oli taiteellinen yrittäjyys, voidaan
päätellä, että taideopetuksessa tarvitaan vaihtoehtoisten opiskeluympäristöjen kehittämistä. Institutionaalistunut taidekoulutus ei pysy yhteiskunnan taloudellisen kehityksen perässä. Kokeellisessa "välitilassa" koulutuksen ja yhteiskunnan välillä opiskelija voi kokeilla eri taiteen tuottamisen tapoja. "Fluxus Spaces", Adina Mantan (2016)
määritelmä vaihtoehtoisista ja alati muuttuvista kulttuurisista tiloista, sekä fyysisistä
että virtuaalisista, kuvaa hyvin tällaisia paikkoja. "Fluxus Spaces" on itsejärjestäytyvä asiaintila, joka uudistuu muun yhteiskunnan tahdissa. Näissä tiloissa syntyy luovaa kitkaa ihmisten ja taitojen välillä. Nuorta taiteilijaa ei rajoita taidemaailma sääntöineen, vaan hän pääsee tutkimaan uusia asiayhteyksiä ja relaatioita. Toiminta tutkii,
hyödyntää ja kehittää vaihtoehtoisia kansantaloudellisia mahdollisuuksia kulttuuri- ja
taidetuotantoon. Ongelmanratkaisussa käytettävät metodit ovat yrittäjämaailmasta,
kuten "bricolage" tai "DIY" (Tee-se-itse). "Fluxus Spaces" opiskelijoiden oppimistilana palvelee kokeellisena tilana, jossa nuoret taiteilijat kehittävät yrittäjyystaitojaan
ja ottavat vastaan haasteita yhdessä muiden kanssa. Opiskelijat rakentavat yhteyksiä
ideoiden välille ja luovat yrittäjyysnarratiivia taiteellisen yrittäjyyden ympärille.
Jotta näiden tilojen potentiaalia saataisiin kehitettyä, tarvitaan enemmän ymmärrystä vaihtoehtoisista taloudellista ratkaisuista sekä teknologian kokeellisesta hyödyntämisestä. Yrkeshögskolan Novian TaideART-projektin tuottama pedagoginen
materiaali lisää tietoa vaihtoehtoisista oppimisympäristöistä, käsittelee niiden potentiaalia sekä tukee taiteellisen yrittäjyyden tutkimuksen tilojen kehittämistä.
Lähteet:

Feher, M. 2015. Thank you for sharing: the social life of human capital. Vimeo video.
Forensic Architecture, Goldsmiths, University of London. Viitattu 12.9.2017 https://
vimeo.com/121149487.
Manta, A. 2016. Fluxus spaces as alternative cultural spaces: a social cartography of
the urban cultural scenery. International Review of Social Research 6 No 2, 80-90.
Viitattu 15.8.2017 https://doi.org/10.1515/irsr-2016-0011.
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Kuva: Panu Pohjola

Panu Pohjola, TaM, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Digitalisaatiospekulaatioita
valokuvauksen ja valokuvauksen
koulutuksen tulevaisuuden
hahmottamiseen
Ennen valokuvan aikaa kuvia tilattiin maalareilta. Asiakkaina olivat aluksi kirkon
tyyppiset instituutiot, myöhemmin hovi ja hovia matkivat aateliset. Porvariston
nousun myötä syntyi tilaustöitä tehtailevien taidemaalareiden ammattikunta. Valokuvan
tuloa vastusti eniten juuri taidemaalareiden ammattikunta; turhaan, sillä valokuva
jyräsi esittävän maalaustaiteen nopeasti. Nykyään katsotaan, että juuri valokuvauksen
synty vapautti maalaustaiteilijat tekemään oikeaa taidetta todellisuuden kopioinnin
sijaan. Valokuvaus nousi ja kukoisti aikansa ammattina. Valokuvakamera oli tekninen ja kallis väline, ja valokuvan ottaminen vaati kohtuullisen laajaa erikoisosaamista.
Maalaukseen verrattuna valokuva oli kuitenkin nopea ja näppärä sekä edullinen tapa
tallentaa asioita. Valokuvaan oli varaa myös työväestöllä, eli asiakaskunta laajeni
kaikelle kansalle saavutettavaksi varsin nopeasti. Valokuvan pystyi monistamaan,
ja sen jakelu oli varsin vaivatonta. Valokuva oli totta, sitä ei pystynyt juurikaan muokkaamaan alkuaikoina. Siihen uskottiin.
Kuvaaja tallensi jonkin arvokkaan hetken, tilanteen tai paikan muistoksi ja/tai hetken
uudelleen elämistä varten, elämykseksi. Häneltä vaadittiin siis läsnäoloa oikeaan
aikaan oikeassa paikassa kameran kanssa. Valokuvan yleistyttyä valokuvaajan luokse
alettiin hakeutumaan ikuistamaan itselle arvokas tilanne. Valokuvan maineeseen
iskostui totuuden lisäksi vahvasti juuri tämä ainutlaatuisen hetken ikuistamisen arvo.
Tämä arvo ei ole valokuvasta vieläkään kokonaan poistunut, vaikka itse asia onkin
sosiaalisen median ja älypuhelinkameroiden myötä kääntynyt päälaelleen. Nykyään
pyritään arjenkin pienistä hetkistä tekemään erityisiä kuvaamalla ne ja jakamalla
kuvia vaikkapa Instagramissa, Facebookissa tai Snapchatissa. Kukapa ei olisi nähnyt
näissä medioissa kuvia vaikkapa varpaista tai kahvikupista?
Sekä maalarilta että valokuvaajalta vaadittiin ymmärrystä kuvan merkityksestä ja
sisällöstä, yhteyttä ihmisyyteen ja yhteiskuntaan. Nyt valokuvaajien ammattikunta
on supistumassa, kuten tilausmaalareiden ammattikunta aikoinaan, vaikka kuvien
määrä on räjähtänyt. Kamera on kovin monen saatavilla vaikkapa puhelimessa, ja
niiden taso on monesti aivan riittävä kuvan käyttäjälle.
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ÄLYPUHELIMET JA SOSIAALINEN MEDIA
Valoherkälle materiaalille kuvantuottamisen jälkeen seuraava vaihe kehityksessä oli
siirtyminen digitaaliseen muotoon vuosina 1980–2000 (Makkonen 2010) ja tämän
vaiheen jälkeen älypuhelinten kameroiden nopea kehitys. Valokuvaajien sijaan kuvattavat kuvaavat itse itseään ja jokaista elämänsä hetkeä uskotellen itselleen ja muille, että
elämäni on ainutlaatuista ja arvokasta. Mihin tämä johtaa ja miksi näin on tapahtunut?
1980-luvulla aluksi mediatalot Suomessakin alkoivat siirtymään digitaalisen valokuvan käyttöön, ja vuonna 2005 omakin filmikuvaajan urani päättyi logistiseen mahdottomuuteen; filmi on liian hidas ja hankala, usein jopa teknisesti muutenkin alkeellinen käyttökuvan ja etenkin kuvajournalismin nykyvaatimuksiin (Suomen valokuvataiteen museo 2017). Digitalisaation myötä toimitusaikojen oletukset lyhenivät
valokuvankin osalta nopeasti muutamaan tuntiin, korkeintaan vuorokauteen kuvauksen päättymisestä. Vain kaupalliset laboratoriot kykenivät minun tapauksessani tuottamaan tarvittavaa laatua ammattikäyttöön, mutta toimitusajat olivat kuitenkin liian
pitkiä, etenkin kun kuva olisi mieluiten myös skannattava ja käsiteltävä digitaaliseksi
ennen toimitusta. Oli pakko siirtyä digiin.
Digikamera ja digitaalinen kuvankäsittely ei oikeastaan kuitenkaan vielä ollut
ammattikuvaajille isokaan kauhistus. Prosessi oli ja on edelleen laajahkoa osaamista
vaativa, ja ammattilaitteistot ovat investointina erittäin kalliita. (Makkonen 2010.)
Varsinainen inflaatio on tullut vasta älypuhelinten ja sosiaalisen median myötä.
Kuvien määrä on räjähtänyt muutamassa vuodessa. Sosiaalisen median vuoksi myös
kuvien jakelu on todella helppoa, ja näin ollen jokainen, joka haluaa oppia kuvaamaan
hyvin, löytää internetistä loistavia esimerkkejä sekä video-oppaita, miten näitä kuvia
voi tuottaa. Ammattikuvan vaatimukset ovat yleisön tuottaman hyvälaatuisen verkossa tykätyn materiaalivyöryn alla muuttuneet niin tähtitieteellisiksi, että kuvia ei
pysty enää tuottamaan kokonaan kameralla – vai voiko?

KEINOÄLY KUVIEN TUOTTAMISESSA
Next Rembrandt -projekti käytti keinoälyä ja 3D-tulostusta uusien Rembrandt-maalausten luomiseen ja onnistui tässä loistavasti. Projektissa tutkijat analysoivat
Rembrandtin töiden aiheita ja yksityiskohtia sekä tekniikkaa ja muokkasivat näistä
algoritmejä keinoälylle. Tutkijat valitsivat kohteeksi Rembrandtille tyypillisen
miehen muotokuvan. Algoritmien lisäksi hänen tästä aiheesta tekemänsä maalaukset
syötettiin keinoälylle. Keinoälylle annettiin ongelmaksi rakentaa Rembrandt-mainen
kuva kopioimatta suoraan hänen töitään. Keinoälyn luomista kuvista valittiin osa
3D-tulostimella tuotettaviksi. 3-ulotteinen tasoprinttaus mahdollisti jopa maalauksen
pinnan eli siveltimen jälkien printtauksen. Tulostetut kuvat ovat hämmentävän aidon
oloisia. (The Next Rembrandt 2017.)
Matti Tedren (2016) mukaan keinoäly on vielä varsin kömpelöä ja sattumanvaraista,
mutta sen käyttö tosiaan on mahdollista: ”Ohjelma perustuu sille, että Rembrandtilta
on saatavilla riittävästi
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dataa (saman tyyppisiä kuvia) - koska koneoppiminen perustuu sille, että pitää olla
paljon dataa. Siksi myös subjektin valinta: tuon tyyppisiä kuvia on Rembrandtilla niin
paljon, että kone voi jo ruveta hakemaan sieltä yhtäläisyyksiä ja eroja.” (Tedre 2016.)
Itselläni ajatukset kääntyivät luonnollisesti uudestaan Googlen ja Facebookin/
Instagramin valtavaan hashtagein otsikoituun aineistoon. Sosiaalisen median kuvaaineistolla on keinoälyn kannalta sekin etu, että yleisö on tykkäämisillään ilmoittanut,
millainen on ”hyvä” kuva aiheesta tai yleisesti. Olisikin aika kiinnostava nostaa vaikka
National Geographicin (2001) 100 parhaan valokuvan tai Timen (2017) 100 vaikuttavimman valokuvan rinnalle sosiaalisen median analysoimat maailman 100 parasta
kuvaa ja verrata näitä toisiinsa.
Ei liene Next Rembrandt -hankkeen menestyksen ansiosta kaukaa haettu ajatus,
että näitä sosiaalisen median kuva- ja tykkäystietoja voisi keinoäly käyttää yhdessä
esimerkiksi 3D-ohjelman kanssa tuottamaan uusia valokuvia. Tämä visio oikoisi
myös tekijänoikeusongelmat, joita syntyy aina toisen kuvia käytettäessä. Suunnittelijalle ihana visio: kuva-arkiston epäsopivien parametrien sijaan voisi ohjelmalle syöttää paljon tarkempaa dataa, jonka perusteella tuottaa uusi upea kuva käyttöön. Kuvaarkistoista saa jo nyt varsin paljon hyvää 3D:llä tehtyä materiaalia; nämä ovat tosin
ihmisen valmiiksi tekemiä. Keinoäly voi siis varsin pian poistaa käyttökuvan teon
valokuvaajalta, aivan samoin kuin valokuva vapautti maalarit tekemään taidetta.
Onko tässä nyt siis valokuvaajienkin mahdollisuus?

LISÄTTY TAI POISTETTU TODELLISUUS VALOKUVISSA
3D-mallinnuksen kehityttyä valokuvarealistiselle tasolle on sitä teknisen ja teollisen
suunnittelun havainnekuvien ja pelien ohella alettu käyttämään kuvien ”parantelussa”
liikkuvassa kuvassa ja valokuvissa. Maailmalla ja jopa lahden takana Ruotsissa moni
nuorempi mainoskuvaaja on hankkinut myös 3D-artistin koulutuksen. Valokuvaan
liitetään tuotekuvat ja efektit 3D-kuvista. Jopa muotikuvissa itse muoti, sekä tausta,
voi ollakin 3D-kuva, vain mallin kasvot on kuvattu. Kovin pitkään tämäkään ei liene
tarpeen, jos tälle tielle halutaan lähteä – myös ihminen pystytään jo mallintamaan
erittäin hyvin. NVDIA ja Aalto-yliopisto esittivät ICLR 2018 -konferenssipaperissaan
varsin vaikuttaa materiaalia myös ihmiskasvojen, saati muun kuvamateriaalin,
mallintamisesta keinoälyn avulla (Karras, Aila, Laine & Lehtinen 2017).
Photoshop-ohjelmalla kuvien muokkaus on erittäin helppoa ja yleistä. Ohjelmalla
parannellaan kuvia varsin paljon, ja sillä voi myös lisäillä elementtejä samoin kuin
3D-ohjelmilla. World Press Photo (2017) -kisassa ongelmaksi ei ole enää välttämättä
muodostunut pelkästään kuvien siirrellyt tai lisätyt elementit vaan niistä poistetut
osat (Krawetz 2013; Zhang 2016).
Reportaasikuvista on muutaman kerran poistettu esimerkiksi kuvausryhmä, joka
paljastaa kuvan lavastukseksi. Kuvamanipulaatiosta kiinni jääminen merkitsee kuvajournalistisen uran loppua kuvan kilpailuun lähettäneelle valokuvaajalle. Koska
klikkimediaa ja esimerkiksi urheilu-uutisia jo nyt tuotetaan algoritmien avulla, on
journalismin tärkeimmäksi arvoksi ja tehtäväksi noussut totuus, aito objektiivinen
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tilanteen ja tiedon välittäminen; juuri se sama, mikä on ollut ja on ehkä edelleenkin
myös valokuvan voima ja merkitys ainakin ennen digitaaliaikaa. (Lehtinen 2014.)
Lavastuskysymys on koko kuvajournalismin ajan noussut esiin ongelmana, ja
ensimmäinen kuuluisa kuva, Robert Capan kaatuva sotilas, on tästä hyvä esimerkki
(ks. The Falling Soldier 2017). Capa kuitenkin lunasti paikkansa pahojen tilanteiden
todistajana viimeistään Normandian maihinnousun ensituntien aikana ja toimii edelleen
esimerkkinä uhrautuvalle valokuvakselle (Magnum Photos 2017). Hänen väitteensä
”jos kuvasi eivät ole tarpeeksi hyviä, et ole tarpeeksi lähellä” voidaan mieltää fyysisenä ja emotionaalisena tai älyllisenä (Magnum Photos 2014). Kuvaajan on tunkeuduttava aiheensa ytimeen ja oltava sitä ja kuvattavaa hyvin lähellä pystyäkseen tuottamaan materiaalia, joka ei maailman kuvavirroissa jää yhdentekeväksi.
Reuters on pyytänyt freelance-kuvaajiltaan jpeg-ruudut suoraan kamerasta
(Mäenpää 2008, 29). Perusteluna on nopeus ja autenttisuus, mutta he välttyvät tietenkin
samalla maksamasta käsittelystä. Jpeg-kuvan voi nykyään parhailla kameroilla lähettää käytännössä heti kuvaushetkellä tietokoneelle, joka voi olla yhteydessä kuvatoimiston serveriin. Isommissa urheilutapahtumissa kuvaajilla voi olla useita kameroita
jalustalla eri suorituspaikoilla, joista jokainen on yhteydessä toimeksiantajan serveriin, ja he ohjaavat kameroiden laukaisua radiolaukaisimella. Tämä on tietenkin
todella kallista ja palkkiot sen mukaisia, mutta idea kuvan saatavuudesta heti on myös
kotimaisilla pikkukeikoilla nykyisin. Nopeus on valttia.
Olen STT-Lehtikuvan freelancerina joutunut kehittämään uuden workflown. Ensin
kuvataan mikä hyvänsä tilanteen yleiskuva muutamana versiona, ja ne lähetetään
saman tien toimitukseen sen kummemmin käsittelemättä. Sitten menen kuvaamaan
niin sanotut kunnon kuvat. Tällä aikaa tulee usein puhelu tai viesti, tarvitaanko myös
videota. Päätös syntyy nähtävästi noiden ensimmäisten kuvien menekin perusteella.
Toisen setin kuvat lähtevät valotus ja värit korjattuina toimitukseen. Kolmannessa
vaiheessa lähetetään mahdollinen video, joka sekin lähtee normaalisti jo kuvauspaikalta.
Lehtikuvaajille suunnitellut kamerat pystyvät nykyään tuottamaan RAW-kuvasta
hienoa painokelpoista jälkeä. Keskusteluissa lokakuussa 2016 kuvajournalisti Pekka
Falin kanssa hän totesi, että ”tänä vuonna en ole koskenut RAW-kuviin lainkaan”.
Hän siis kuvaa RAW- ja jpeg-kuvat ja on säätänyt kameraansa automaattisiksi nuo
perussäädöt, mitkä hän ennen teki kuvankäsittelyohjelmassa. (Fali 2016.) Jos kamera
tekee virheitä, on RAW-kuvat olemassa.
World Press Photo (2017) -kilpailun tai Kuusamon Nature Photon (2017) säännöt
kuvan käsittelystä muistuttavat melko pitkälle Reutersin kantaa. Tämä jättää valokuvaajalle vain teknisen ja sisällöllisen tilan ja ajan valinnan sekä läsnäolon eri tasoilla.
Kuuluisa sotakuvaajaveteraani Don McCullin toteaa the Guardianissa, että digitaalisin
valokuviin ei voi luottaa (Brown 2015). Tarkoittaako tämä, että oikea kuvajournalisti
kuvaa filmille? Tuskin. Silti filmiä ei voi vielä unohtaa.
Käsitellyille valokuville on monessa kilpailussa tullut oma sarjansa. Näin on muun
muassa luontokuvauksessa (Inspiration Clan 2017), jonka parissa on totuttu lainaamaan totuuden ja aitouden vaatimuksesta osin journalismista ja osin tieteen parista.
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Valokuvan alusta asti ollut dokumentaarisuuden, aitouden ja totuuden voima näkyy
myös valokuvataiteen genressä etenkin Suomessa, jossa dokumentaarinen valokuvaus
on niittänyt kansainvälistä menestystä; mainittakoon vaikkapa Elina Brotherius,
Esko Männikkö, Jaakko Heikkilä ja monet muut.
Lisätty todellisuus liittyy myös 3-ulotteiseen reaaliaikaiseen tilaan, jota voidaan
tarkastella vaikkapa matkapuhelimeen liitettävällä katselulaitteella tai älypuhelimen
kameran avulla. Myös sosiaalisessa mediassa valokuva voidaan esittää 360-muodossa.
Mitä tämä tuo valokuvaukseen? Kannattako digitaalista valokuvaa enää edes esittää
muussa muodossa kuin 3-ulotteisena 360-kuvana? Miten havaintoa, montaasia ja
tarinaa voidaan kuljettaa tällaisessa kuvassa? Ehkäpä äänen avulla, sillä 360-kameroiden lisälaiteena saa jo nyt myös 3D-mikrofoneja (ks. esim. Ricoh Company 2017).
Onko lisätyn todellisuuden kuvassa lopulta enemmän todistusvoimaa ja vähemmän
mahdollisuuksia käsittelyyn kuin neliskulmaisessa kuvassa?
Pekka Makkosen (2010) mielestä digitaalinen valokuva sulautuu teknisesti ja ilmaisullisesti muun digitaalisen kuvan sekaan, myös kolmiulotteisesti tuotetun digitaalisen
kuvan. Lapin ammattikorkeakoulussa lähtökohta onkin tämä, vaikka kuvataiteilijaopiskelijoille onkin jätetty mahdollisuus erikoistua jollekin valokuvan osa-alueelle.

VALOKUVAN VIISI LAJITYYPPIÄ
Valokuva on monessa tutkimuksessa, muun muassa Mari Pienimäen (2011) toimesta,
todettu eri lajityyppien sisällä varsin liukkaasti liikkuvaksi ja on ehkä tarpeetonta
tätä jaottelua tehdäkään. Opiskelijan, opettajan ja tutkijan, miksei asiakkaankin, on
kuitenkin helpompi hahmottaa valokuvan tulonmuodostuksen mahdollisuuksia,
jos näitä lajityyppejä käydään yleisellä tasolla läpi. (Pienimäki 2011, 153.)
Pienimäki (2011) erottelee neljä perusgenreä: muisto/perhekuvat, journalistisen valokuvan, mainosvalokuvan ja taidevalokuvan. Makkosella (2010) puolestaan neljä
peruskategoriaa ovat lehtivalokuvaus, mainosvalokuvaus, luontokuvaus ja valokuvataide. Itse pidän tällä hetkellä etenkin Lapissa ja Pohjois-Suomessa seuraavaa edelliset yhdistävää jaottelua mielekkäänä: muisto- ja perhekuvaus, kuvajournalismi, luontokuvaus, mainoskuvaus ja valokuvataide.
Muisto- ja perhekuviin eli ihmisen huippuhetkiin liittyviin valokuvaustoimeksiantoihin kuuluvat vauvakuvat, vuosipäiväkuvat, rippikuvat, valmistujaiskuvat, kihlajaiskuvat, boudoirkuvat, hääkuvat, raskausajan kuvat ja kierros lähtee seuraavan sukupolven kohdalla uudestaan. Tämä lienee yleisin valokuvaajaan toimeksiantoja tuottava
lajityyppi Pohjois-Suomessa. Tässä lajityypissä on tehty retusointeja ja korjailuja sen
synnystä lähtien jo filmiaikaan, ja nykyisin digikuvan myötä käsittelystä on tullut
oleellinen osa tätä lajityyppiä. Jokainen morsian haluaa unelmiensa hääpäivänään
näyttää myös unelmiensa prinsessalta. Eli lähinnä mainosvalokuvista tutulta hahmolta,
jolla ei ole merkkejä ylipainosta, ihossa virheitä tai selluliittia missään.
Aikaisemmin selkeästi vakain ja varmin tulo suurimmalle osalle valokuvaajia tuli
lehtivalokuvauksesta, jonka nimi on kehittynyt jakelukanavien lisäännyttyä journalistiseksi valokuvaksi ja siitä videon tulon jälkeen kuvajournalismiksi (ks. KuvajourTaideART-hankkeen satoa
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nalismi 2016). Lehtikuvaus miellettiin 1970-luvulta 2000-luvun alkupuolelle myös
kunnialliseksi ja luontevaksi tavaksi valokuvataiteilijalle ansaita kameralla elantoaan.
1960-luvulle asti valokuvataidetta tekivät lähinnä kameraseuroissa toimivat tai
mainosvalokuvaajat ja valokuvaliikkeen omistajat kuten Matti A. Pitkänen. Erikoisena
ei pidetä myöskään sitä, että alkuaikojen tieteellistä valokuvausta nähdään museoissa
tai luokitellaan valokuvataiteeksi, esim. I.K. Inhan tuotanto Suomen Valokuvataiteen
kokoelmissa. 2000-luvulla valokuvataidetta tehdään edelleen kuvajournalismin ohella
tai alkujaan kuvajournalismina, kuten esimerkiksi Meeri Koutaniemi ja Ryhmä11
(ks. 2017), tai pelkästään valokuvataiteeseen keskittyen, kuten esimerkiksi Elina
Brotherius ja koko Helsinki School (ks. 2017). Todella suuri osa tästä tuotannosta on
siis dokumentaarista valokuvausta. Nuorin polvi on taas palannut siihen, että valokuvataidetta voidaan tehdä myös mainosvalokuvauksen ohella tai jopa niin, että valokuvataidetyyppinen valokuva on tehokasta mainoskuvaa (ks. Koski Syväri 2017).
Mainosvalokuvaus onkin ainoa kuvataiteen lajityyppi, jossa oikeastaan vaaditaan
varsin rankkaa kuvankäsittelyä edelleen (Skarp Agent 2017). Lisäksi mainosvalokuvaajilta vaaditaan nykyisin usein myös mainosvideon teon hallintaa. Muotikuvan, joka
lasketaan tämän lajityypin alalajiksi yleisimmin, kautta käsittelemättömyys on tullut
myös tähän lajityyppiin ja se näkyy myös mm. noiden Skarp Agentin kuvaajien töissä
kuvankäsittelyn vähenemisessä. Muotikuvien käsittelemättömyyden alkutekijä on ollut
naiskuvakeskustelu ja siihen liittyvä identiteetin muodostumiskeskustelu. (Blanchard 2016.)
Olen törmännyt jaotteluun, jossa luontokuvaus on jätetty pois tai liitetty osaksi
kuvajournalismia tai valokuvataidetta. Pienimäki muun muassa kertoi jättäneensä
luontokuvagenren pois omasta väitöskirjastaan, koska luonto on periaatteessa aihe ja
aiheen mukainen lajityypittely toisi valtavan määrän lajityyppejä ja niiden alalajeja.
Pienimäki toteaa, että ”luontovalokuva on mielestäni journalistisen ja taidevalokuvan
risteytyksessä, ei selkeästi kumpaakaan silti, ja sitten se on vielä jotakin muuta.
Toisaalta meillä on olemassa sellainen erillinen valokuvan käytäntöjen kenttä, jossa
luontovalokuvia tuotetaan, esimerkiksi luontovalokuvaukseen erikoistuneet valokuvaajat. Harkitsin vakavasti, että tämä valokuvauksen alue pitäisi nimetä omaksi
genrekseen, koska luontovalokuvia koetaan/tulkitaan myös eri tavoin. Väitöskirjassa
tein kuitenkin sen valinnan, että jätin koko asian pois, koska sen käsittely olisi vaatinut
paljon tilaa ja perusteluita sen problemaattisuuden vuoksi.” (Pienimäki 2017.)
Pohjois-Suomen oloista ja maailmanlaajuisesti harrastajamäärien perusteella
tarkastellen tämä valokuvan osa-alue tulee kuitenkin nostaa esiin omanaan, vaikka
todellisuudessa sen tulonmuodostus onkin jommankumman edellä mainitun osa-alueen kautta. Luontokuvalla on myös taiteen hyvinvointivaikutusten kautta mielenkiintoisia sovellutusmahdollisuuksia gree care -toiminnassa (Lehikoinen & Vanhanen 2017).
Pitääkö näitä kaikkia sitten opettaa vaikkapa Lapin ammattikorkeakoulussa? Vai
riittääkö, että opetetaan ja opiskellaan pelkästään valokuvausta? Kuvataan, mitä
eteen sattuu tulemaan? Moni vanhemman polven valokuvaaja onkin sitä mieltä, että
erikoistuminen ei lyö leiville pienellä talousalueella. Näin totesi muun muassa valokuvaaja Jarmo Kariniemi ennen Joulupukin Kammari -studionsa avaamista. Nuoremmissa on muutama, jotka ovat erikoistuneet tai kehittäneet oman tyylinsä vaikka162
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pa matkailumarkkinoinnin tarpeisiin, esimerkiksi Juha Kauppinen (2017) tai Terhi
Tuovinen (2017). Tämä tyyli on omintakeinen sekoitus luontokuvausta, kuvajournalismia ja mainosvalokuvausta. Tämä puolustaisi monipuolista koulutusta ja kuvaajan
harteille jäävää erikoistumista digitaalisessa maailmassa.

LAPIN AMMATTIKORKEAKOULUN VALOKUVAUKSEN
KOULUTUS
Lapin ammattikorkeakoulussa ei varsinaisesti ja perinteisessä mielessä kouluteta
valokuvaajia. Digitaalisen valokuvauksen koulutus on sisällä digitaalisen kuvataiteilijan koulutuksessa. Valokuvaus voi tukea muun muassa kuvankäsittelijän, konseptisuunnittelijan, kuvittajan, 3D-taiteilijan, animaattorin tai puhtaan digitaalisen taiteen
tuotannoissa, tai toisinpäin: digitaaliseen valokuvaan voidaan tuoda elementtejä tai
tekniikoita edellä mainituista. Meillä piirretään havaintoja ja sen jälkeen kuvataan
niitä, maalataan valokuvasta ja kuvataan näitä maalauksia ja maalataan niitä sitten
digitaalisesti. Analogisen ja digitaalisen rajaa harpotaan yli milloin vain se teoksen
tai prosessin kannalta on mielekästä.
Lapin ammattikorkeakoulussa kuvataiteilijan tulonmuodostus katsotaan syntyvän
kolmesta mahdollisuudesta tai niiden sekoituksesta: toimeksiannot, teosmyynti tai
palkkatyö. Toimeksiannot ja palkkatyö ovat sillä tavalla yhteneviä, että molemmissa
tulee olla substanssiosaaminen joltain hyödynnettävissä olevalta ammattialalta. Meillä tuo ammattinimikelista näyttää tältä: kuvataiteilija, animaattori, 3D-taiteilija,
konseptisuunnittelija, kuvankäsittelijä, kuvittaja, valokuvaaja.
Koulutus ei kuitenkaan sisällä näin tiukasti määritteleviä kursseja vaan havainnon
ja kuvan tekemistä, digitaalisia työkaluja, anatomiaa, tilaa ja liikettä sekä valoa eri
välinein pitkissä semestereissä. Kuvataiteilijamme oppii hyväksikäyttämään pohjoista
ympäristöä töissään ja reagoimaan inhimillisiin kohtaloihin ja työstämään näistä
digitaalista taidetta.
Onko siis mielekästä edes ajatella digitaalista valokuvaa erillisenä elementtinä
vaiko vaan työkaluna? Museojaottelussa valokuva on valoherkälle materiaalille tuotettu kuva. Koko kuvanmuodostuksen ketju tulee siis olla sidoksissa materiaaliin, ei
bitteihin. Digitaalisen kuvataiteilijan näkökulmasta valokuvan lajityypittelyllä ei ole
mielestäni mitään merkitystä, mutta edelleen valokuvaan perustuvassa tulonmuodostuksessa ja sen rakentamisessa sillä on. Ja onhan kuvataiteilijallekin valokuvan voima
edelleen totuudessa ja läsnäolossa, vaikka muodoissa ja väreissä etenkin digitaalinen
valokuva onkin kaukainen varjo perinteiseen maalaukseen verrattuna.
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https://www.nextrembrandt.com/.
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Outi Peippo, kuvataiteilija YAMK, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Tarinamuotoinen dokumentointi
sote-alan pilotissa – case Taidetuulia
Edessä avautuu suorakaiteen muotoinen, valoisa ja tavallisen pelkistetty luokkatila
rivissä olevine pöytineen ja tuoleineen. Tilaa ei ensi näkemältä koe mitenkään ihanteelliseksi taidetuokion pitämiseen – tosin eipä se ole pahinkaan vaihtoehto. Kuvataiteilija Tuulia Iso-Tryykärin johdolla muutamasta pöydästä ja parista tuolista luodaan
kuitenkin luokkatilaan uusi tila Taidetuulia-tuokioille. Pöydällä odottaa käyttäjäänsä
isohkoja papereita, teippirulla, vesivärejä, muutama vesikuppi ja pensseleitä.
Luokan ovi on suljettu. Meitä on tilassa viisi ihmistä: taidehetkien vetäjä Tuulia
Iso-Tryykäri, kaksi taideopiskelijaa dokumentoijina, Saimaan ammattikorkeakoulun
tiedottaja jutun tekijänä sekä minä, opettaja ja dokumentoija, hankkeen edustajana ja
tilaisuuden järjestäjänä. Olemme kokeilemassa taidehetken dokumentointia kuvin ja
odotamme Taidetuulia-sessiota alkavaksi. Mietin, että tilanne ei välttämättä ole
parhaimmasta päästä intiimin taidehetken pitämiseen: isohko huone, jossa neljä
ihmistä muodostaa väljän puolikaareen työpisteen ympärillä, piirrin tai pensseli
tanassa, pari isoa kameraa pöydillä ja katse kohdistuneena siihen työpisteeseen.
Taidetuulia on kuvataiteilija Tuulia Iso-Tryykärin ideoima konsepti yksilöllisiin
taidehetkiin. Taidehetken pituus on 45 minuuttia, ja välineinä käytetään isohkoa
paperia ja vesivärejä. Tilantarve on suhteellisen vähäinen sekä välineet yksinkertaiset,
mikä mahdollistaa Taidetuulian pitämisen helposti erilaisissa tiloissa. Taidetuulia
toteutettiin syksyllä 2016 Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksoten Armilan
kuntoutuskeskuksessa, Lappeenrannassa. (Iso-Tryykäri 2017.) Taidetuulia-simulaatio
järjestettiin huhtikuussa 2017 Skinnarilassa, Lappeenrannassa, Saimaan ammattikorkeakoulun tiloissa.

LAUSUNNOSTA TAIKAPIIRIIN
Tarinamuotoista dokumentointia oli pohdittu Taidetuulian osalta jo pilotin varsinaisen
toteutuksen aikana. Hieman yllättäen Eksoten eettinen lautakunta puuttui asiaan:
eettiseltä lautakunnalta tulisi saada lausunto. Eettisen lautakunnan lausunto viipyi
kuitenkin niin kauan, että Taidetuulian viimeiset taidehetket alkoivat olla jo käsillä,
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ja näin ollen tarinamuotoisesta dokumentoinnista luovuttiin. Päätettiin kuitenkin
järjestää Saimaan ammattikorkeakoulussa taidehetkien simulaatio, jotta tarinamuotoista dokumentointia voitaisiin kokeilla näinkin intiimissä tilanteessa.
Olin aiemmin keväällä sopinut sosiaalialan lehtori Sanna-Leena Mikkosen kanssa,
että hän voisi järjestää tunneiltaan neljä ensimmäisen vuoden opiskelijaa Taidetuuliasimulaatioon osallistujiksi. Sekä lehtori Mikkoselle että sosionomiopiskelijoille oli
tiedotettu, että taidehetket dokumentoidaan eri välinein. Kuulemma innokkaita osallistujia olisi ollut enemmänkin.
Poistun luokasta ja löydän käytävästä ensimmäisen osallistujan. Esittelen itseni ja
selitän lyhyesti tilanteen, että meitä on taidehetken vetäjä, kolme dokumentoijaa ja
opinahjomme tiedottaja. Muistutan myös, että kaikki tilassa ilmennyt ja esiin tullut
pysyy luottamuksellisena. Johdatan osallistujan Iso-Tryykärin luokse, joka ottaa tilanteen tottuneesti haltuun ja johdattaa ensimmäisen osallistujan istumaan samalla jutustellen.
Työskentelypisteen Iso-Tryykäri järjesti siten, että hän ja osallistuja istuvat pöydän
vierekkäisillä sivuilla, enemmänkin vierekkäin eikä vastakkain. Mielestäni tämä on
erittäin hyvä idea, sillä siinä on ikään kuin vertaiset vierekkäin eikä ole sijaa vastakkainasettelulle millään muotoa.
Iso-Tryykäri jututtaa osallistujia mm. päivän kuulumisista, kesäsuunnitelmista tai
lempiväreistä. Tarvittaessa hän ohjaa keskustelua mutta antaa myös osallistujille tilaa
tarttuen eri aiheisiin tai vuoroin antaen tilaa osallistujan vain puhua. Hän tiedustelee
myös osallistujan halukkuutta itse maalata. Useimmat haluavat itse maalata. Jutustelun
lomassa sekä osallistuja että Iso-Tryykäri maalaavat. Iso-Tryykäri on poiminut aiheet
osallistujien puheista. Yksi toivoo itsestään muotokuvaa; sellaista, jollaisena haluaisi
itsensä nähdä.
Me tilanteen dokumentoijat tahoillamme piirrämme tai maalaamme. Välillä parin
dokumentoijan väline vaihtuu kameraan. Koko tilanne tuntuu hyvin intiimiltä, eikä
tilaisuuden rauhaa ja intiimiyttä tunnu rikkovan dokumentoijien paperien ja piirustusvälineiden rapina eikä tiedottajan läppärin näppäimistön naputtelu tai sen kummemmin tilassa liikuskeleva kuvaajakaan ja vaimeat digikameran rapsahdukset. Olen
yllättynyt, miten avoimia osallistujat ovat siitä huolimatta, että meitä on tilassa neljä
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eri tavoin tilannetta tarkkailevaa ja dokumentoivaa ihmistä. Ikään kuin he olisivat
astuneet Iso-Tryykärin luomaan turvalliseen ja rauhalliseen taikapiiriin. Mitä ilmeisimmin näin onkin, koska tilanne vaikuttaa samalta kaikkien neljän simulaatioon osallistujan kohdalla. Toki jonkinlaista jännitystäkin on aistittavissa, varmaan kaikissa
osapuolissa.
Osallistujien kertoessa kuka mitäkin, hyvin henkilökohtaisiakin ja koskettavia
asioita, tunsin olevani etuoikeutettu ja onnekas. Olin päässyt osallistumaan johonkin
erityiseen, koskettavaan, vähän kuin kärpäsenä katossa.
Etukäteen suhtauduin piirtäen tai maalaten dokumentointiin myönteisesti. Se oli
kiinnostavaa, eikä se mielestäni ollut dokumentoijan kannalta kummempaa kuin
croquis-piirtäminen. Uskoin, että myös osallistujat suhtautuisivat asiaan myönteisesti,
mikäli se sellaisena tai luonnollisena osana toimintaa esitettäisiin, ja tietenkin vaitiolovelvollisuus pätisi tässäkin tilanteessa. Iso-Tryykäri oli edelleen hieman epäilevä tilanteen dokumentoinnin suhteen. Hänen mielestään siinä olisi liian suuri mahdollisuus
siihen, että ihmiset olisivat varautuneempia ja jännittyneempiä, jolloin tilanteen
henkilökohtaisuus kärsisi. Tämä onkin ihan aiheellinen epäily. Kukapa haluaisi
kahdenkeskiseen tilanteeseen useita silmäpareja seuraamaan ja juttuja kuuntelemaan.
Kaikista epäilyksistä huolimatta simulaatiotilanne sujui ainakin dokumentoinnin
kannalta hyvin. Osallistujat olivat yllättävänkin avoimia. Piirustuksia, maalauksia ja
valokuvia syntyi; osallistujat vaikuttivat tyytyväisiltä, joskin joku myös hieman hämmentyneeltä.

POHDINTAA
Sana tarina tarkoittaa mm. kertomusta, kuvausta, juttua ja tarua. Tarina voi olla myös
totena pidetty uskomuksellinen kertomus. Tarina voi olla totta tai tarua tai suoranainen
valhe. Myös keskustelu, jutustelu tai rupattelu voi olla tarinointia. Tarinassa on alku,
loppu ja erilaisia vaiheita. Yleensä siinä on myös jonkinlainen draaman kaari, joko
sisäsyntyisesti tai rakennettuna. (Suomi Sanakirja 2017.)
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Tarinallistaminen tuo palveluihin merkityksiä ja elämyksellisyyttä. Tarina voi
myös toimia yhteen kokoavana voimana, ja tarina voi toimia siltana mitä erilaisimpien asioiden välillä. (Lindén 2016.)
Kaikenlaisessa dokumentoinnissa on etenkin sosiaali- ja terveysalalla huomioitava
ainakin osallistujan yksityisyydensuoja ja tekijänoikeudet, mikäli osallistujan tekemää
aineistoa käytetään osana dokumentaatiota esimerkiksi näyttelyn muodossa tai
julkaisuissa. Itse Armilan kuntoutuskeskuksessa, Lappeenrannassa (Etelä-Karjalan
sosiaali- ja terveyspiiri - Eksote) toteutetun Taidetuulian osallistujien tuottamaa
materiaalia ei voi käyttää, sillä Eksoten eettisen lautakunnan antama lausunto estää sen.
Parhaiten tarinamuotoinen dokumentointi kuvin sopii mielestäni ryhmätilanteisiin,
jotka eivät ole niin intiimejä kuin kahdenkeskiset tilanteet. Henkilökohtaisemmissa
tilanteissa, kuten Taidetuulia, voisi mahdollisen kuvadokumentoinnin tehdä sekä
osallistuja että tilaisuuden vetäjä erikseen ja yhdessä. Osa tilanteessa tehtävästä
materiaalista voisi jo alun perin olla osa dokumentaatiota, ja tämä myös tehtäisiin
selväksi osallistujalle. Tekijänoikeudellisesti helpointa olisi, että vain tilanteen vetäjän tekemää materiaalia käytettäisiin dokumentaationa. Toisaalta jälkikäteen voisi
tehdä vaikkapa lyhyen sarjakuvan tai videon kerrotun perusteella.
Näin jälkikäteen ajateltuna olisi ollut viisasta ja järkevää pitää simulaatio ennen
varsinaisia Taidetuulia-taidehetkiä kuntoutujille Armilan sairaalassa. Simulaatio olisi
selventänyt ja varmistanut taiteilijalle etukäteen ainakin joitakin asioita. Lisäksi olisi
tullut testattua tarinamuotoinen dokumentointi ja dokumentoijien vaikutus itse taidehetkitilanteeseen, ja näin olisi ehkä pystytty toteuttamaan dokumentointi piirtäen
myös Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirin Armilan sairaalassa.

JATKOSSA
Tilanteesta riippuen esimerkiksi jonkin tilanteen ja prosessin kokonaisuuden dokumentointi piirtäen tai maalaten vaatii asiakokonaisuuden hahmottamista ja siten
hyvää kykyä erottaa kokonaisuus yksityiskohdista. Tämä taas vaatii jo yleisellä tasolla
kokonaisuuksien hahmottamista, jota laajahko yleissivistys ja elämänkokemus voisivat
tukea. Mielestäni se vaatii myös tiedonjanoa ja uteliaisuutta. Sinänsä jonkin tilanteen
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dokumentointi piirtäen, maalaten tai muin käsityövälinein vaatii vain rentoa heittäytymistä, jonkin verran nopeutta, ennakkoluulottomuutta sekä epätäydellisyyden ja
muiden silmäparien katseen sietämistä.
Pitäisikö tarinamuotoinen dokumentointi olla osa kuvataiteen opintoja? Ehkä pienessä
määrin. Tarinamuotoista dokumentointia voisi koulutuksessamme olla osana iltapiirustusta, harjoittelua tai vaikkapa opiskelijan niin halutessa osana syventäviä opintoja.
Lähteet:

Iso-Tryykäri, T. 2017. Kuvataiteilija yamk. Raportti: Taidetuulia -yksilötaidetoiminta
Armilan kuntoutuskeskuksessa 6.10. - 15.12.2016.
Lindén, S. 2016. Tarinalla sosiaaliseen mediaan -case Laattasatama Oy. Turun
ammattikorkeakoulu. Media-ala. Opinnäytetyö.
Suomi Sanakirja 2017. Tarina. Viitattu 23.5.2017 https://www.suomisanakirja.fi/tarina.
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Antti Haase, TaM, projektisuunnittelija, Lapin ammattikorkeakoulu

Taiteilija lahjakulttuurin
ja markkinatalouden
ristiaallokossa
TaideART-hankkeen tavoitteena on
kehittää taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja tuotemalleja. Omalla elokuvataiteellisella urallani ja TaideART-hankkeen aikana olen huomannut, että tämä
tavoite on syvässä ristiriidassa taiteeseen
perinteisellä tavalla suhtautuvien taiteilijoiden ammatti-identiteetin kanssa. Miksi
huomattava osa taiteilijoista vastustaa
taiteen tuotteistamista, tuotemalleja ja
ylipäänsä kaupallisuutta? Miksi taiteen
syvin olemus ei selity mittaamalla sen
arvoa? Amerikkalainen runoilija Lewis
Hyde tarjoaa parhaan tuntemani vastauksen kirjassaan ”The Gift”. Taide on lahja.
Kirjan pääväittämä (Hyde, 2007) on, että
tietyt elämän osa-alueet, jotka ovat ihmiselle tärkeimpiä tai rakkaimpia, eivät toimi Runoilija Lewis Hyde (Kuva: Ruben Cox)
markkinatalouden logiikalla.
Vuosien varrella ”The Gift” on saavuttanut kulttistatuksen erityisesti taiteilijoiden
keskuudessa. Kirja hyödyntää poikkitieteellisesti antropologiaa, kirjallisuutta, taloustiedettä ja psykologiaa osoittaakseen, kuinka ”taiteen henki” eli lahjakulttuuri toimii taiteilijoiden elämässä ja kulttuurissa. ”The Gift” on vapaan ja luovan hengen
puolustuspuheenvuoro aikana, jolloin markkinatalous ja tuotteistaminen uhkaavat
kulttuurin perusteita (Hyde 2007).
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LAHJAKULTTUURIN KÄSITE
Hyde (2007, 22) paikallistaa lahjakulttuurien alkuperäksi ruoan jakamisen ns. primitiivisissä yhteisöissä. Esimerkiksi Tyynenmeren saaret olivat pitkälle 1800-luvun loppuun
asti lahjakulttuureita, joissa yhteisön saama kalasaalis jaettiin koko yhteisön jäsenten
kesken. Hyden (2007, 20) mukaan markkinataloutta edeltäneet ns. perinteiset lahjakulttuurit perustuivat velvollisuudelle antaa, velvollisuudelle ottaa vastaan ja velvollisuudelle vastavuoroisuuteen. Markkinataloudessa tavoitteena on yksityisomaisuuden kasvattaminen tuotteita ja palveluita myymällä. Lahjaa ei voi ostaa: se annetaan
meille. Lahja annetaan ilman erillistä sopimusta lahjanantajan tulevista palkkioista,
jotka markkinataloudessa maksettaisiin rahallisena korvauksena ja vaihtotaloudessa
vastaavan arvoisena tuotteena tai palveluna.
Hyde (2007, 4) hahmottaa lahjakulttuurin ja markkinatalouden eroa esimerkillä
intiaanien rauhanpiipusta. Intiaaniyhteisössä kukaan ei omista rauhanpiippua, ja se
annetaan käytön jälkeen eteenpäin seuraavalle yhteisön jäsenelle. Kun valkoihoiselle
uudisraivaajalle tarjottiin rauhanpiippua, hän vei sen kotiinsa takan päälle tai museoon lukkojen taakse. Lahjan ydin, lahjan antaminen eteenpäin ja lahjan kiertäminen
yhteisössä, katkesi. Lahja voi säilyä lahjana vain, jos se annetaan eteenpäin.

Intiaanipäällikkö Massasoit ja kuvernööri John Carver polttavat rauhanpiippua
Plymouthissa vuonna 1621 (Kuva: Sutro Library, San Francisco/Wikimedia)
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Lahjakulttuurissa on tärkeää, että lahjan antamisia ei lasketa tai mitata. Muussa
tapauksessa lahjasta tulee markkinatalouden tuote tai palvelu. Lahjakulttuurissa
lahjoja ei myöskään vain vaihdeta kahden eri osapuolen välillä. ”Lahjapiirin” tulee
laajeta kahden ihmisen väliltä koko yhteisöön. Kansantarut kertovat varoittavia tarinoita henkilöistä, jotka yrittävät muuttaa lahjoja vaihdon välineiksi tai omaksi yksityisomaisuudeksi. Tällaisen henkilön kohtalo on kansantaruissa kuolema. Pitkässä
juoksussa lahjojen kaupallistaminen tuhoaa yksilön lisäksi niiden varaan rakentuneen
yhteisön. (Hyde 2007, 22.)
Lahjakulttuurissa toimivan ihmisen kannalta pääero markkinatalouteen on se, että
lahjat luovat tunnesiteitä ihmisten välille (Hyde 2007, 72). Kun ostan sahan rautakaupasta, ostotapahtuma ei luo tunnesidettä minun ja kassalla rahat vastaanottavan
henkilön välille. Ostajan ja myyjän anonymiteetti ja tunnesiteen puuttuminen ovat
suorastaan hyveitä markkinataloudessa. Lahjakulttuurin koko tarkoitus on vahvistaa
siteitä yhteisön jäsenten välillä. Lahjan arvo on sen luomissa uusissa ja vahvistuneissa
ihmissuhteissa. Kun Tyynenmeren saarilla jaettiin luonnonantimia yhteisön kesken,
nämä lahjat itseasiassa loivat ja ylläpitivät yhteisöä. Kun kieltäydymme lahjasta,
kieltäydymme syvimmillään ihmissuhteesta lahjanantajan kanssa.
Lahjakulttuurissa lahjan arvonnousu pysyy kiinni lahjassa, kaikkien yhteisön
jäsenten saatavilla. Arvonnousu ei kasaannu harvoille rikkaille kuten markkinataloudessa (vertauskuvana Roope Ankan rahasäiliö). Lahja tavallaan kiertyy yhteisössä
eniten tarvitsevan luokse, sille jolla on vähiten, ja aina takaisin myös lahjan alkuperäiselle antajalle. Lahjan arvopohjan ytimessä on yhteisö ja yhteisön jäsenen velvollisuus muita kohtaan. Markkinatalouden arvopohjana on yksilö ja hänen vapautensa.
Markkinatalouden sankarihahmona onkin ns. ”self-made-man”, itse oman rikkautensa
luonut henkilö, yksinäinen cowboy (Hyde 2007, 88).
Länsimaisen talousteorian ytimessä on resurssien niukkuus ja seurauksena varakkuuden kasautuminen harvoille. Kauppatavaran arvo laskee yleensä heti kun se vaihtaa
käsiä. Ns. primitiivisten yhteisöjen kokemus lahjakulttuurista, jossa lahjat ovat pääosin luonnonantimia, perustuu puolestaan yltäkylläisyyteen. Lahja ei kulu loppuun,
kun sitä käytetään. Taideteos lahjana kerää arvoa, kun se on esillä erilaisissa yhteisöissä, siitä keskustellaan ja taideteos puhuttelee yhä uusia sukupolvia. Lahjan arvo
kasvaa, koska kaikki elävä kasvaa. (Hyde 2007, 28.)
Meihin iskostetun Roope Ankan eetoksen näkökulmasta lahjakulttuurin arvopohja
on käsittämätöntä naiiviutta; annat pois jotain, mihin olit jo saanut iskettyä kyntesi
kiinni. Erilaisten katastrofien ja kriisien yhteydessä (esim. Kauhajoen koulusurmien
jälkeen) poliitikot laidasta laitaan peräänkuuluttavat yhteisöllisyyttä mutta eivät tarjoa
konkreettisia keinoja tai varsinkaan markkinataloudelle vaihtoehtoista ideologiaa sen
edistämiseen. Lahjakulttuurin yksi suomalainen ilmenemismuoto on talkoohenki,
mutta sekin on viimeisinä vuosikymmeninä menettänyt jalansijaa toimintamuotona.
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LAHJAKULTTUURIN ELÄMÄNALUEET
Taiteen lisäksi meillä on onneksi jäljellä muutamia inhimillisen kanssakäymisen
saarekkeita, joihin pitkäkynnet, mittamiehet ja kirjanpitäjät eivät ole päässeet käsiksi.
Elämä itsessään koetaan vielä lahjaksi, ei palveluksi tai tuotteeksi. Myös tieteellinen
perustutkimus, hengellinen elämä, terveydenhoito, opetustoiminta sekä perhe- ja
ystävyyssuhteet perustuvat pitkälti lahjakulttuurille. Vanhemmat eivät (vielä) esitä
aikuistuville lapsilleen takaisinmaksulaskelmia 18 vuoden ravitsemus-, huolto- ja
turvapalveluista.
Tieteellisen perustutkimuksen lahja on uusi tieto. Tutkijat tuottavat uutta tietoa ja
antavat sen eteenpäin julkaisuissa ja konferensseissa. Toiset tutkijat voivat vapaasti
viitata aiempaan tutkimukseen. Kaikki hyötyvät yhteisestä ja kasvavasta tietopohjasta.
Tutkijat eivät saa välitöntä rahallista korvausta, kun toiset tutkijat hyödyntävät heidän
tutkimuksiaan. Tutkijan varsinainen ”palkinto” on hänen arvostuksena kasvaminen
tiedeyhteisössä. (Hyde 2007, 100)
Samalla logiikalla toimivat mm. avoimen
lähdekoodin ohjelmistot ja Wikipedia.
Osallistujat antavat aikaansa ja osaamistaan yhteisölle ja tavallaan kilpailevat
statuksesta yhteisössä. Tutkija tai koodari
saattaa tehdä työtään yksinäisessä kammiossa, mutta hän ei voi tehdä työtään yhteisönsä ulkopuolella. Yliopistoille ja korkeakouluille on asetettu entistä suurempia
vaatimuksia tutkimuksen kaupallistamiseen. Myös nämä vaatimukset ovat perustavanlaatuisesti ristiriidassa perustutkimuksen riippumattomuuden ja lahjakulttuurin arvopohjan kanssa.

Wikipedian logo (Kuva: Wikipedia)

TAITEILIJAN KOLME
LAHJAA
Taiteilijalla on kolme lahjaa: 1. hän saa idean/inspiraation teokseen lahjana, 2. hänellä
on oma lahjakkuutensa, joka mahdollistaa teoksen syntymisen, 3. valmis taideteos on
lahja yhteisölle (Hyde 2007, xvi). Sibelius ei tuotekehittänyt Finlandiaa analysoimalla musiikkiteollisuuden asiakastarpeita. Finlandia oli ”pelkästään ylhäältä annetuista
teemoista rakennettu, silkkaa inspiraatiota" (Jyväskylän yliopisto 2017). Kun kuuntelen Yleisradion julkisen palvelun radiokanavalta Suomen heräämistä Sibeliuksen
sävelrunossa, en puntaroi sen tämän hetkistä markkina-arvoa. Koen suomalaisuutta,
yhteenkuuluvuuden tunnetta kotimaani historiaan ja kansalaisiin. Yhteisö ei synny
laskelmoinnin logiikalla vaan tunnesiteitä kutovien lahjojen avulla. Paradoksaalises176
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ti Nokian slogan kiteytti lahjojen ytimen: ”Connecting people”.
Taiteilija saa idean teokseen lahjana
todellisuudelta. Idea voi syntyä esimerkiksi havainnosta puistossa, mielikuvitukseen pulpahtavasta kuvasta tai
näystä unessa. Idean lahjaluonteelle on
tyypillistä, että idea tulee taiteilijalle
hänen tietoisen mielensä ulkopuolelta
”yllätyksenä”. Idea on harvoin sellaisenaan valmis taideteos. Tarvitaan taitei- Nokian logo (Kuva: Nokia)
lijan lahjakkuutta idean työstämisessä
teokseksi. Hyde (2007, xvii) käyttää
työskentelystä ”labor”-sanaa, joka viittaa sisäiseen työstämiseen ja synnyttämiseen
erotuksena ns. palkkatyölle.
Taiteen tekeminen ruokkii itseään. Teoksen valmistuminen luo taiteilijalle tyhjiön,
johon uusi idea voi virrata. Aivan kuten luonnosta elävissä yhteisöissä luonnonantimien kohteleminen lahjoina takaa yltäkylläisyyden, luovan hengen ja mielikuvituksen kohteleminen lahjana takaa sen hedelmällisyyden (Hyde 2007, 24). Lahjat luovat
yhteisön ja jakamisen kulttuurin, joka on välttämätöntä luovuudelle.

TAITEILIJAN SELVIYTYMINEN MARKKINATALOUDESSA
Taide on lahja, koska puhtaimmillaan se tarjotaan koettavaksi ilman odotusta taloudellisesta hyvityksestä. Lahjakulttuuri on osa taiteen ominaisluonnetta, josta aiheutuvat taiteen ja liiketoiminnan erot ja yhteensovittamisen haasteet. Kun taideteos
julkaistaan, se on olemassa yhtä aikaa sekä markkinataloudessa että lahjakulttuurissa.
Vain jälkimmäinen näistä on välttämätön. Taide voi selviytyä ilman markkinaakin,
mutta taidetta ei ole olemassa ilman, että se sisältää lahjaelementin. Taiteilijan
kannalta keskeiseksi haasteeksi nousee arkinen selviytyminen yhteiskunnassa, jota
dominoi markkinatalous.
Länsimaiset kapitalistiset yhteiskunnat eivät tyypillisesti arvosta taiteellista
toimintaa, joka ei myy. Hyden (2007) pääväittämä vahvistaa intuitiivisen tuntemuksen
siitä, että taiteen arvo on paljon enemmän kuin sen myyntihinta. Taiteilijat ja taide
rikastuttavat kulttuuria ja ihmisten henkistä elämää monin eri tavoin, vaikka kyseessä
oleva taide ei myisikään. Hyde (2007, 356) uskoo, että markkinatalous voi tuhota
taiteilijan lahjan. Hän hahmottelee kolme päästrategiaa selviytymiseen (ei rikastumiseen):
1. kakkostyöpaikka markkinataloudessa taiteen rinnalla
2. tuet ihmisiltä ja mesenaateilta, jotka työskentelevät markkinataloudessa
3. taidemarkkinat: palkkiot, maksut ja rojaltit taideteoksista (Hyde 2007, 359).
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Vaihtoehdoissa 1–2 taiteilija tekee selvän eron markkinatalouden ja lahjakulttuurin
välille. Taiteilija ikään kuin siirtää markkinatalouden varallisuutta lahjakulttuurin
varallisuudeksi. Taiteilijalle vaihtoehto 3 on vaikeampi, skitsofreenisempi ratkaisu.
Taiteilija ei voi ottaa taiteensa keskeiseksi lähtökohdaksi markkinoiden palvelemista,
koska ennen pitkää markkinatalous tuhoaa lahjakulttuurin hengen. Paljon taloudellisia resursseja vaativat taiteenlajit kuten elokuvataide ovat erityisellä vaaravyöhykkeellä taloudellisten paineiden seurauksena. Taiteilijasta voi tulla vähemmän lahjakas. Jos taidetta tuotteistetaan liikaa monistettaviksi konsepteiksi, teoksista tulee
kopiota aiemmista teoksista. Syntyy laskelmoitua kulttuuriroskaa, joka vaipuu unholaan kertakäytön jälkeen.
Taidepolitiikan keskeisenä tavoitteena tulisi olla sellaisen yhteiskunnan luominen,
joka on vieraanvaraisempi ja arvostavampi taiteilijoiden luovalle hengelle. Yhteiskunta on tietyssä mielessä velkaa taiteilijoille, jotka tekevät työtään pyyteettömästi
lahjakulttuurista käsin. Yksi Hyden (2007, 380) ehdottama taidepoliittinen ratkaisu
ongelmaan on Kopiosto-tyyppinen tekijänoikeusjärjestelmä, jossa osa teosten esitystuloista palautuu takaisin taiteilijoiden yhteisölle jaettavaksi uuden taiteen tekemiseen.
Tällaisessa järjestelmässä taidetta kaupallisesti hyödyntävät osapuolet suostuvat
tukemaan sitä kulttuurista ekologiaa eli lahjakulttuuria, joka ruokkii ja motivoi
taiteilijaa lähtökohtaisesti.

Aleksis Kiven kuolinmökki (Kuva: Sakari Kiuru)
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ELÄVÄ KULTTUURIPERINTÖ
Hyde (2007, xxiii) kutsuu taideteoksia kulttuurin välineeksi (”a vehicle of culture”).
Taiteilijat luovat teoksillaan tunnesiteitä erilaisten ihmisten ja aikakausien, jopa
sukupolvien, yli. Kirjailija Joseph Conradin sanoin (Hyde 2007, 198): ”Taiteilija
vetoaa meissä johonkin, joka on lahjaa eikä hankittua omaisuutta, ja siksi se on jotain
paljon kestävämpää...Todellinen taideteos sitoo yhteen koko ihmiskuntaa, kuolleita
eläviin ja eläviä vielä syntymättömiin.” Pidämme jo kuolleita taiteilijoita ja heidän
kulttuuriperintöään elossa ottamalla heidän teoksensa sydämiimme. Voimme kokea
osallisuutta johonkin kestävään, joka säilyy ja uusiutuu, vaikka me ja sukupolvemme
kuolee.
Kulttuuri on meille annettu lahja meitä edeltäneiden sukupolvien taiteilijoilta ja
uutta kulttuuria luovilta aikalaisiltamme. Nämä kulttuurin esi-isät ja -äidit kuolevat
usein köyhinä taiteilijoina. Suomen kansalliskirjailija Aleksis Kiven viimeiset sanat
(Salmi 2014) kuolinvuoteella todistavat lahjojen ajattoman arvon: "Minä elän!"
Lähteet:

Hyde, L. 2007. The Gift: Creativity and the Artist in the Modern World. New York:
Vintage.
Jyväskylän yliopisto 2017. Jean Sibelius: Finlandia. Viitattu 2.11.2017 https://www.
jyu.fi/hytk/fi/laitokset/mutku/opiskelu/materiaalit/klassikot/materiaalit/sibelius.
Salmi, H. 2014. Aleksis Kiven kuolema. Viitattu 2.11.2017 https://kulttuurihistoria.
wordpress.com/2014/06/08/aleksis-kiven-kuolema/.
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Tomi Kuusimäki, tradenomi (ylempi AMK), lehtori,
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Saija Mustaniemi, kuvataiteilija (AMK), projektitutkija,
Satakunnan ammattikorkeakoulu

Kommunikaatiopolku –
havainnoinnista mallintamiseen
Satakunnan ammattikorkeakoulun työpaketin tuloksena syntyi kuvaus kommunikaatiopolusta, missä tutkittiin pienten pilottiprojektien avulla taiteilijan kommunikaation
välineitä ja väyliä.
Kommunikaatiopolun malli tiivistyy seuraaviin näkökulmiin:

1) ANNA MAHDOLLISUUS YHTEISTYÖHÖN
Ohjaava taide, taiteilija asiantuntijana korostamassa merkityksiä

SAMKin TaideARTin osuuden kokemuksia todentava Symbioosi -seminaari yhdisti
vihersuunnittelua, ympäristötaidetta ja hyvinvointia. Seminaari oli kokoava esimerkki
TaideART-projektin tavasta yhdistellä asioita luovasti. Monen osallistujan ensireaktiona koko osaprojektissa on ollut, ettei lähtökohdiltaan ja toimintamalleiltaan erilaisia
aloja pystytä yhdistämään. Avoin suhtautuminen mahdollisti kuitenkin innovoivan
vuoropuhelun eri alojen välillä ja synnytti uusia yhteistyöverkostoja. Eri alojen
ammattilaisia saapui Kankaanpääsaliin ympäri Suomea ja Tallinnaa myöten. Tavoitteena
oli löytää muun muassa keinoja lähiympäristön parempaan ja palvelevampaan käyttöön.
Verkostoituminen taiteen ulkopuolelle

Liiketoimintaosaamisessa puhutaan sinisen meren strategiasta, millä viitataan siihen,
että luodaan aivan uusi markkinatila, missä muut kilpailijat eivät vielä ole. Taiteen
kentällä sinisen meren strategian toteuttaminen mahdollistuu luontevasti olemalla
mukana erityisesti taiteen perinteisten verkostojen ulkopuolella. Uusia kumppanuuksia
solmimalla pystyy luomaan omia tiloja toimia. Esimerkkejä onnistuneista uusien
alojen yhteistyöstä TaideART-projektin SAMKin osiossa olivat erityisesti taiteen
osaamisen linkittäminen pakohuonepelikonseptiin ja Leppijärven kunnostusprojektiin.
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2) VÄLITTÄJÄTAHON TUNNISTAMINEN
Tunnista perinteisten ja olemassa olevien välittäjätahojen lisäksi myös uusia
välittäjätahoja

TaideART-projektin SAMKin työpaketin välittäjätahot olivat lähes kaikki taiteen
ulkopuolisia välittäjätahoja. Pilottiprojektien välittäjätahoja oli muun muassa geronomiopiskelija, järven kunnostustoimikunnan puheenjohtaja, teknologia -osaamisalueen
johtaja, yhdistyksen toiminnanjohtaja, sosiaalialan lehtori, viestintäpalvelujen suunnittelija, alakoulun opettaja, muistikoordinaattori, sosiaaliohjaaja, kuntoutujien
virkistystoiminnan ohjaaja, hallintopäällikkö ja raviradan hallituksen jäsen. Heidän
yhteisenä ominaisuutena oli positiivinen ja avoin suhtautuminen taiteeseen.

3) TUNNISTA JA VIESTI OMASTA AMMATTITAIDOSTASI
Taiteilijan työ on muutakin kuin yksittäisiä teoksia

Usein yhteistyökeskustelut kumppanien kanssa lähtivät liikkeelle yksittäisten teosten
näkökulmasta. Taiteilijat itse kokivat helpoimmaksi tavaksi avata yhteistyötä yksittäisten teosten kautta. Yksittäinen kuvataiteen teos oli myös yleensä lähtökohtana
tilaajan näkökulmasta. Taiteen roolia kannattaa kuitenkin avata huomattavasti monimuotoisemmin. Taiteella voidaan esimerkiksi tutkia ja dokumentoida paikallisuutta
ja paikan merkitystä. Se voi toimia oppimisen ympäristönä. Taide voi myös hahmottaa
erilaisia reittejä ja toimia hyvinvoinnin mahdollistajana. Taide voi myös ottaa kantaa.
Taide toimii monialaisen ja esteettömän kommunikaation välineenä. Taiteen roolin
tarkempi määrittely avaa mahdollisuuksia uudenlaiseen yhteistyöhön.
Viesti omasta osaamisestasi

Taiteen kommunikaatiopolussakin tärkein lähtökohta on oma osaaminen ja sen viestiminen muille. Selkeällä viestinnällä omasta osaamisesta pääsee osallistumaan juuri
itseä kiinnostaviin yhteistyöverkostoihin. Avoin viestiminen siitä, ettei omaa tiettyä
osaamista, säästää monelta epäonnistumiselta.

4) TYÖ TAPAHTUU VUOROVAIKUTUKSESSA ERI ALAN
OSAAJIEN VÄLILLÄ
Oman roolin tunnistaminen ryhmässä

Hahmota oma osaaminen suhteessa muun työryhmän osaamiseen. Kuuntele ja anna
tilaa riittävästi muille ryhmän jäsenille. Luovan alan osaajalta yleensä odotetaan
kykyä ideoida, yhdistellä asioita, luoda merkityksiä ja soveltaa osaamista tilannekohtaisesti. Vaikka monialaisesti usein puhutaan samoista teemoista, termit saattavat olla
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hyvin erilaisia. Taiteen mahdollisuus on myös korostaa visuaalista ja kerronnallista
viestintää, joka tukee monialaista ja esteetöntä kommunikaatiota.
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Jari Penttinen, TaM, lehtori, Lapin ammattikorkeakoulu

Kuvataiteilijan uudet
ansaintamallit
Digitalisoituminen ja verkottunut maailma lukemattomine päätelaitteineen ja sovelluskohteineen asettaa kuvataiteilijan uudenlaisten mahdollisuuksien ja haasteiden eteen.
Samalla kun se tarjoaa potentiaalisesti lähes rajattoman kohdeyleisön globaalisti
taiteilijan ulottuville, merkitsee se myös globaalia kilpailua näkyvyydestä. Siinä missä
ennen taiteilija oli paikallisesti tai valtakunnallisesti tunnettu, joutuu hän nyt toimimaan maailmassa, missä kuvien ja kuvallisten teosten määrä on lähes loputon. Digitaalisuus murtaa rajoja taiteen ja taideteollisuuden sekä taiteen ja teknologian välillä.
1900-luvun teollisen ajan ajattelu on auttamattomasti vanhentunutta eikä enää toimi.
Miten tulla kiinnostavaksi, löydetyksi ja kuinka toimia tällaisessa ympäristössä,
missä uniikin teoksen käsite on vaikeasti hahmotettavissa ja hallittavissa? Taiteilijan
on toisaalta levitettävä teoksiaan sekä tehtävä itseään ja osaamistaan tunnetuksi
sosiaalisessa mediassa sekä verkossa ja samalla tunnettava, kuinka hallita teoksiinsa
liittyviä oikeuksia digitaalisessa toimintaympäristössä. Asiaa ei helpota, että esimerkiksi tekijänoikeuskäytännöt ovat eri puolilla maailmaa erilaisia ja jossain jopa
tuntematon käsite.

FYYSISTEN KOPIOIDEN MYYNTI
Yksi yleisimmistä keinoista myydä digitaalisia teoksia, on valmistaa niistä fyysisiä
kopioita, esimerkiksi tulosteita. Taiteilija voi joko tulostaa kopioita teoksistaan itse tai
käyttää jotain lukuisista verkon kautta toimivista tulostuspalveluista. Tulosteet voivat
olla 2D- tai 3D-muodossa. Jotkut verkon palveluista toimivat siten, että taiteilija saa
korvauksen jokaisesta tulostettavaksi myydystä teoksesta. Jos taiteilija levittää tulosteensa itse, hänen on varauduttava myös siitä aiheutuviin lisäkustannuksiin.
Taiteilija voi myös tehdä siirtymiä digitaalisen ja fyysisen välillä. Hän voi esimerkiksi jatkaa teoksen työstämistä tulosteeseen, lisäten siihen elementtejä ja muokaten
sitä. Vastaavalla tavalla fyysinen teos voidaan siirtää digitaaliseen ympäristöön
jatkotyöstettäväksi ja muokattavaksi. Siirtymiä fyysisen ja digitaalisen välillä voi olla
useita, ja samasta teoksesta voi olla erilaisia versioita fyysisinä ja digitaalisina.
Taiteilija voi esim. maalata valokuvatulosteeseen, digitoida luonnoksen tietokoneella
jatkotyöstettäväksi, 3D-tulostaa osia teoksesta, skannata veistoksen 3D-malliksi jne,
Mahdollisuuksia ja variaatioita on lukemattomia.
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OIKEUKSIEN MYYMINEN
Tulosteiden kautta tehtävää teosmyyntiä joustavampi tapa tulonmuodostukseen digitaaliselle kuvataiteilijalle on myydä käyttöoikeuksia teoksiinsa. Digitaalisuus
mahdollistaa teosten lähes rajattoman soveltamisen erilaisiin käyttötarkoituksiin.
Taiteilijan on erityisen tärkeää tuntea IPR-oikeuksien hallintaa koskevat sopimukset
ja hallita teostensa käyttöoikeuksiin liittyvät seikat osana tulonmuodostustaan ja
ansaintalogiikkaansa. Onnistuessaan oikeuksien myyminen voi olla merkittävä
tulonlähde, mutta heikosti hoidettuna siitä saa olemattoman korvauksen, vaikka
taideteos lopulta päätyisi esim. suuria valmistuseriä myyviin tuotteisiin.

VERKOSTOIDU, PROMOTOI JA SITOUDU
Digitaalisessa ympäristössä toimivalle taiteilijalle olennaista on verkostoituminen.
Taiteilijalle on olennaisen tärkeää promotoida työtään aina kuin se vain suinkin on
mahdollista. Esillä tulee olla aina tekijän parhaat ja viimeisimmät työt. Visualisteja ja
kuvallisen ilmaisun osaajia tarvitaan alati laajenevissa työtehtävissä. Verkossa löytyy
useita palveluja, joissa taiteilijat ja visuaalisen alan ihmiset voivat myydä osaamistaan
sitä tarvitseville asiakkaille. Käytännössä tämä on globaalia freelancer-toimintaa.

ASIANTUNTIJUUS VERKOSSA JA SOSIAALISESSA MEDIASSA
Kuvataiteilija voi toimia oman alansa asiantuntijana verkossa ja promotoiden tätä
kautta alan tuotteita tai palveluja yleisöilleen. Promotoitavana voivat olla myös taiteilijan oma tuotanto ja osaaminen. Taiteilija voi myös jakaa asiatuntijuuttaan esim.
digitaalisten opetusmateriaalien muodossa. Verkossa työskentely vaatii aktiivisuutta
ja digitaalisen sisältötuotannon eri osa-alueiden osaamista esim. blogien, YouTubekanavien, www-sivustojen ja sosiaalisen median päivitysten muodossa. Näin toimiessaan taiteilija avaa asiantuntijuutensa yleisölle sekä tuo näkyväksi mielipiteensä ja
osaamisensa verkon kautta. Onnistuminen vaatii aktiivisuutta, suunnitelmallisuutta,
erottautumista ja aikaa – sekä kiinnostuneen kohdeyleisön löytämistä.

LISÄTTY JA KEINOTODELLISUUS
Samalla kun digitalisoituminen siirtää kuvatuotannon perinteisiä muotoja entistä
enemmän tiedostoiksi ja osaksi tietoverkkoja, se luo myös uusia avauksia kuvataiteilijoille ja visualisteille. Digitaalisia maalauksia ja teoksia voidaan tehdä aidosti
kolmiulotteisesti esim. Googlen TiltBrush-ohjelmistolla ja niitä voidaan jakaa muiden
virtuaalilasien käyttäjien kanssa. Taiteen kentälle on ilmestynyt jo Suomessakin työtilaisuuksia, joihin haetaan uuden teknologian osaavia visualisteja. Levitessään
laajemmalle ja arkipäiväistyessään VR- ja AR-teknologiat avaavat aivan uudenlaisten
teosten ja tekijöiden maailman, joka murtautuu irti 2D-pinnasta esitysmuotona ja tuo
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aidon tilallisuuden mukaan digitaalisiin teoksiin. Tulemme varmasti näkemään useita
mielenkiintoisia kokeiluja, kun uudet esitysmuodot hakevat paikkaansa ja rajojaan.

TOIMEENTULO MUODOSTUU MONESTA LÄHTEESTÄ
Mikä taiteilijan ja visualistin maailmassa ei luultavasti muutu on, että toimeentulo
yleensä muodostuu monesta eri lähteestä ja sen määrä vaihtelee ajoittain rajustikin.
Hankalinta on edelleen saavuttaa riittävä tunnettuus, jotta potentiaaliset ostajat ovat
valmiita maksamaan teoksista ja visuaalisista tuotoksista. Tuotteena voi olla myös
taiteilijan osaaminen jollain digitaalisen taiteen ja kuvatuotannon osa-alueella. Niin
raadolliselta kuin se kuulostaakin, taiteen ja taiteilijan on oltava yleisönsä ymmärrettävissä sekä myytävissä potentiaalisille ostajille ja toimeksiantajille – brändinä.
Digitaalisen taiteilijan on löydettävä oma yleisönsä ja löydettävä tasapaino hinnoittelunsa ja esim. teoksen tekemiseen käytettävän ajan suhteen. Toinen muuttumaton
tekijä on, että taiteilijalla on menestyäkseen digitaalisella kentällä oltava edelleen
omaperäinen tyylinsä ja oma ajattelutapansa töidensä takana. Se käytännössä erottaa
hänet muista alan toimijoista ja omaperäisyyden tuoma erottuvuus on ainoa tapa
selvitä visuaalisen taiteen alalla digitaalisessa globaalissa maailmassa.

TAIDEART-HANKKEESTA UUSIA NÄKEMYKSIÄ
KOULUTUKSEEN
TaideART-hankkeen avulla Lapin AMKissa opiskelijoille ja henkilökunnalle tuotiin
uusia avauksia kuvataiteilijan ansaintamallien kehittämiseen digitaalisessa toimintaympäristössä. Hankkeessa kehitettiin taiteilijan ArtCanvas-työkalu osaamisen markkinointiin. Lisäksi järjestettiin ulkopuolisten asiantuntijoiden pitämät työpajat mm.
graafisesta fasilitoinnista, oman osaamisen markkinoinnista, rahoituksen hankinnasta
ja informaatiomuotoilusta.
Lapin AMKin kuvataiteen koulutus painottaa yrittäjyyttä ja digitaalista osaamista.
Uusien avausten avulla tällä hetkellä opiskelevien kuvataiteilijoiden on jo opintojensa
aikana mahdollista markkinoida ja suunnata osaamistaan uusille alueille, joilla visuaaliselle osaamiselle on kysyntää. Koulutus on tulevaisuusorientoitunutta, paikallisuudesta ammentavaa ja tähtää alati digitalisoituvassa ja verkottuneessa maailmassa
toimimiseen. Hankkeen aikana luotuja toimintamalleja, menetelmiä ja aineistoja
hyödynnetään opetussuunnitelmien sekä opetussisältöjen jatkuvassa kehittämisessä.
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Antti Haase, TaM, projektisuunnittelija, Lapin ammattikorkeakoulu

ArtCanvas-sovellus taiteilijan
osaamisen tunnistamisen ja
markkinoinnin apuna
Lapin AMKin vastuulla TaideART-hankkeessa oli kehittää ns. Canvas-työkalu/malli,
jonka avulla kuvataiteilija voi visuaalisesti havainnollistaa osaamisensa myyvässä
muodossa. Tässä artikkelissa analysoin Canvas-työkalun kehittämistyötä Lapin
AMKissa. Painopiste on onnistumisten ja epäonnistumisten erittelyssä, vastaisuuden
varalle. Työkalun lopullinen nimi on ArtCanvas. Työkalusta tuli verkkopohjainen
sovellus. Käytän kehitystyön kohteesta ArtCanvas-sovellus nimitystä tästä eteenpäin.

ARTCANVAS-SOVELLUKSEN KEHITYSRYHMÄ, AIKATAULU
JA SOVELLUKSEN MÄÄRITTELY
ArtCanvas-sovelluksen kehitystyöhön Lapin AMKin henkilökunnasta osallistuivat
projektipäällikkö Antti Haase (projektin johtaminen), tietojenkäsittelyn lehtori Yrjö
Koskenniemi (ohjelmointityön konsultointi), kuvataiteen lehtori Jari Penttinen
(käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu), kuvataiteen päätoiminen tuntiopettaja
Zoltán Fodor (käyttöliittymän visuaalinen suunnittelu) ja projektityöntekijä Arto
Huhta (projektisihteeri ja visuaalinen suunnittelu). Opiskelijoista kehitystyöhön osallistuivat tietojenkäsittelyn opiskelija Mika Tervonen (tietokannan suunnittelu ja
sovelluksen ohjelmointi) ja kuvataiteen opiskelija Arttu Tuovinen (käyttöliittymän
konseptiluonnokset).
TaideARTin hankehakemuksessa ArtCanvas-sovellusta määriteltiin mm. seuraavasti: ”Vapaasti jaettavissa oleva työkalu. Kuvataan liiketoimintaosaaminen taiteilijan
termistöllä ja kielellä: Mistä taiteilijan ammattitaito koostuu? Missä liiketoimintamahdollisuudet ovat? Mitkä ovat kaupallisuuden ja taiteellisuuden roolit?” Lisäksi
hankehakemuksessa mainittiin työkalun referenssiksi ns. Business Model Canvas
(BMC), joka on Alex Osterwalderin ja Yves Pigneurin (2013) ”Business Model
Generation”-kirjassa tunnetuksi tekemä liiketoimintamallien suunnittelupohja. BMC
ohjaa käyttäjiä ideoimaan ja tarkentamaan liiketoimintamallia tehokkaasti eri näkökulmista. Lopputuloksena muodostuu tiivis yhteenveto liiketoiminnan tärkeimmistä
linjoista.
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ArtCanvas-sovelluksen kehitystyö eteni seuraavan aikataulun mukaisesti:
•
•
•
•
•
•

benchmarkkaus ja määrittely 3–12/2016
konseptointi 1–9/2016
käyttöliittymän ja tietokannan suunnittelu 9/2016–2/2017
ohjelmointi, 1. versio valmis 3–6/2017
testaus, ohjelmointi, 2. versio valmis 7–9/2017
sovelluksen viimeistely, julkaisu ja esittelyvideo 10–11/2017

Kehitysryhmä kokoontui 2–3 viikon välein noin 1–2 tunnin mittaisiin kehitystuokioihin. Ryhmän jäsenten osaamiset täydensivät hyvin toisiaan. Opiskelijoiden innostus
kehitystyöhön ja ”asiakasnäkemys” sovellukseen tarvittavista ominaisuuksista ja
käytettävyydestä oli keskusteluissa hyvin tärkeässä roolissa. Kehitystyön alkuvaiheessa päätimme nopeasti, että työkalun laajempaa käyttöönottoa varten sen tulisi
toimia verkkosovelluksena. Luovuimme kuvataiteen opiskelija Arttu Tuovisen palautteen perusteella BMC-mallista sellaisenaan. Suurin osa BMC:n termistöstä on
kuvataiteilijoille vierasta. Otimme tavoitteeksi mahdollisimman yksinkertaisen ja
helposti käytettävän sovelluksen, jossa kuvataiteilija pystyisi hahmottamaan oman
osaamisensa selkeän käyttöliittymän ja prosessin avulla.
Benchmarkkaus -vaiheen aikana tutkimme mm. Apple Music -sovellusta. Apple
Music-sovelluksessa käyttäjä voi valita preferoimaansa musiikkia musiikkityylien ja
artistien ”palloista”. Näiden valintojen perusteella sovellus ehdottaa käyttäjälle tälle
sopivaa musiikkia.

Apple Music -sovelluksen musiikkimieltymysten valinnan käyttöliittymä (kuva: Susie Ochs)
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ArtCanvas-sovelluksen käyttöliittymän ensimmäiset luonnokset
(kuvat: Arttu Tuovinen ja Zoltán Fodor)

Benchmarkkauksen pohjalta Zoltán ja Arttu hahmottelivat ArtCanvas-sovelluksen
käyttöliittymää yllä olevien kuvien avulla.
Kuvissa oikeanpuoleisessa on valittuna editoinnin osaamisalue, joka pitää sisällään
kolme tarkentavaa alakategoriaa. Tässä vaiheessa käyttöliittymän oli tarkoitus hyödyntää kolmiulotteisuutta siten, että ”osaamispallot” olisivat kolmiulotteisessa tilassa,
jossa niitä voisi tarkastella. Osaamispallojen päälle Arttu piirsi osaamiskuvakkeita
kuvataiteilijan tärkeimmistä osaamisalueista. Päätimme, että varsinkin kännykän näytön
pienuuden vuoksi osaamisalueiden määrää tulisi rajoittaa maksimissaan kymmeneen.
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ArtCanvas-sovelluksen osaamisalueiden välisten suhteiden ja osaamisen luonteen
hahmotus käyttöliittymäluonnoksissa (kuvat: Zoltán Fodor)

Hahmottelimme osaamisten välisiä suhteita eri vahvuisilla linkityksillä. Esim. tietyllä kuvataiteilijalla 3D osaaminen voi liittyä erityisesti liikkuvan kuvan osaamiseen
jne. Lisäksi testasimme mahdollisuutta havainnollistaa (oikeanpuoleinen kuva), onko
henkilön osaaminen painottunut vapaaseen taiteeseen (hymynaama) vai tilaustöihin
(dollari). Testasimme osaamisen tason merkintää tähdillä. Tässä vaiheessa totesimme,
että kuvasta voi helposti muodostua sekava, jos linkkejä on paljon osaamisten välillä.
Rajasimme osaamisten määrän kuuteen ennalta määriteltyyn osaamisalueeseen ja
yhteen itsemääriteltävään ns. jokeri-osaamiseen. Vertailtavuuden ja yksinkertaisuuden
vuoksi päätimme, että osaamisalueiden alakategoriat olisivat myös ennalta määriteltyjä. Lähetimme alla olevan hahmotuksen (ks. kuva alla) hankepartnereille kommentoitavaksi.
Hankepartnerien kommenttien perusteella täsmensimme pääkategorioita. Vuoden
2016 lopussa päätimme yksinkertaisuuden ja mobiilinäytön pienuuden vuoksi luopua
myös käyttöliittymän kolmiulotteisuudesta ja osaamisten välisistä linkityksistä.
Arttu Tuovisen hienon ehdotuksen pohjalta päätimme hyödyntää osaamispallojen
kuusikulmaisuutta osaamisalueiden välisten suhteiden kuvauksessa. Kun osaamisalueet liittyvät toisiinsa, niiden kyljet voisivat kiinnittyä toisiinsa.
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ArtCanvas-sovelluksen osaamisen pääkategoriat ja niiden alakategoriat -ehdotus
hankepartnereille (kuva: Zoltán Fodor)

ArtCanvas-sovelluksen osaamisen pää- ja alakategorioiden käyttöliittymäluonnokset
(kuvat: Zoltán Fodor)
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Suunnittelimme, että ArtCanvas-sovelluksen käyttäjä voisi ”vetää” osaamisalueisiin
liittyvät ”alakategoriat” osaamiskuution sisälle. Myöhemmässä vaiheessa luovuimme
tästä ideasta (hankepartnereilta saadun palautteen perusteella) lisätäksemme käyttäjän valinnanvapautta. Käyttäjä voi itse määritellä omat alakategoriat. Sovellus tarjoaa
käyttäjälle vaihtoehtoina niitä alakategorioita, joita aiemmat käyttäjät ovat kirjanneet.
Tässä vaiheessa lisäsimme sovellukseen myös mahdollisuuden lisätä osaamisen
todisteeksi referenssejä.

ARTCANVAS-SOVELLUKSEN OHJELMOINTI,
TESTAUS JA TULEVAISUUS
Käyttöliittymän ja tietokannan suunnittelutyön valmistuttua helmikuussa 2017 Yrjö
Koskenniemi rekrytoi tietojenkäsittelyn
opiskelija Mika Tervosen toteuttamaan
sovelluksen ohjelmointityön. Tervonen työsti
myös opinnäytetyön ohjelmointityöstään,
joten en erittele tarkemmin tässä artikkelissa
ohjelmoinnin problematiikkaa. Erityisinä
haasteina oli mm. referenssien linkittämismahdollisuus useista eri sovelluksista kuten
DeviantART, Instagram ja Facebook sekä
oman ”taiteilijakortin” jakamismahdollisuus
sosiaalisen median sovelluksissa. Keväällä
2017 työstimme sovelluksen nimeä ja slogania.
Arto Huhdan ehdotus sloganiksi kiteyttää
hienosti kuvataiteilijaa puhuttelevan sovelluksen ytimen: ”Paint your talent.” Arto
suunnitteli myös sovelluksen logon.
ArtCanvas-sovelluksen logo
ArtCanvas-sovelluksen ensimmäinen
(kuva: Arto Huhta)
versio valmistui kesällä 2017. Zoltán Fodor
testasi sovellusta kuvataiteen opiskelijaryhmänsä kanssa. Potentiaaliset työnantajat
voivat hakea ArtCanvas-sovelluksesta tekijöitä osaamisen perusteella. Muutamalta
kuvataiteilijoita työllistävältä yrityksiltä saimme palautteen, että tekijöitä tulisi voida
hakea myös alueen perusteella. Näin ollen lisäsimme hakutoimintoihin tämän mahdollisuuden. Syyskuussa toteutettiin laajempi testaus hankepartnerien kanssa.
Kuvataiteen opettajia kussakin TaideART-hankkeessa mukana olevassa ammattikorkeakoulussa pyydettiin tutustumaan sovelluksen käyttöohjeisiin ja esittelyvideoon
sekä hyödyntämään niitä opiskelijoiden briiffauksessa. Testaus pyydettiin tekemään
ohjatusti kontaktiopetuksessa vähintään 10 opiskelijan kanssa. Jokaisen opiskelijan
tuli luoda oma mahdollisimman täydellinen profiili ja antaa sen jälkeen palautetta
sovelluksen palautelomakkeen kautta.
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Yllättävän suuri osa opiskelijoista käytti sovellusta kännykän kautta (Chrome
Mobile 42,3 %) ja pääosin Android-laitteilta (59,2 %). Sivuston yleistä ulkoasua
kiiteltiin (arviointiasteikolla 1–5 yli puolet antoi arvosanan 4). Yksi testaaja kirjasi:
”yleisesti ulkoasu on tyylikäs ja selkeä.” Sivuston yleistä käytettävyyttä moitittiin
melko hankalaksi. Suurimmaksi ongelmaksi paljastui oman profiilin tietojen täyttäminen kännykän kautta. Kehitysryhmässä olimme kuvitelleet, että suurin osa tekisi
tämän pöytäkoneelta, jonka kautta se on huomattavasti helpompaa. Referenssien linkityksessä raportoitiin ongelmia. Ongelmat liittyivät ns. suljetun materiaalin linkitysyrityksiin (esim. Facebookissa omille kavereille jaetut kuvat). (Tervonen 2017.)

1.
2.
3.
4.

Palautteen perusteella yksinkertaistimme profiilin luonnin neljään vaiheeseen:
Muokkaa profiiliasi (perustiedot)
Muokkaa taitoja (pää- ja alakategoriat)
Muokkaa osaamiskuvaa (pääkategorioiden väliset yhteydet)
Lisää referenssejä.

Koska testaajat eivät näyttäneet tunnistavan kaikkia sovelluksen painikkeita ja
linkkejä, lisäsimme myös paljon infoikkunoita sovelluksen eri kohtiin. Valmista
ArtCanvas-sovellusta voi käyttää niin pöytäkoneella kuin mobiililaitteillakin. Se toimii kaikilla moderneilla selaimilla. Selaimet, jotka eivät tue ArtCanvas-sivustoa,
ovat Internet Explorer ja Mozilla Firefox 54:ää vanhemmat versiot.
Zoltán Fodor päivitti lokakuussa 2017 alle kaksi minuuttia kestävän sovelluksen
tärkeimpien ominaisuuksien esittelyvideon ja teki videosta myös englanninkielisen
version. ArtCanvas-sovellusta on esitelty Lapin AMKissa vierailleille kansainvälisille hankekumppaneille. Saimme heiltä erittäin positiivisen palautteen ja toivomuksen
sovelluksen laajentamisesta myös muille toimialoille. Tavoitteenamme on jatkokehittää ArtCanvas-sovellusta tulevissa hankkeissa ja hyödyntää sitä Lapin AMKin opetuksessa. Toivottavasti sovellus otetaan pysyvään käyttöön myös TaideART-hankepartnerien opetustoiminnassa. Kehitysryhmän mieltä lämmitti ArtCanvas-sovelluksen testaajien kannustava palaute, joista lopuksi yksi esimerkki (Tervonen 2017):
”Hyvältä vaikuttava sovellus ammattitaiteilijoita varten. Hienoa, että sovellus on
suomalainen, ja toivottavasti se lisää työllistymistä luovilla aloilla.”
Lähteet:

Osterwalder, A. & Pigneur, Y. 2013. Business Model Generation. Hoboken, NJ: Wiley.
Tervonen, M. 2017. ArtCanvas-sovelluksen testauspalaute. Raportti kirjoittajan
hallussa.
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Lidia Dimov, markkinoinnin opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Heidi Leppänen, markkinoinnin opiskelija, Saimaan ammattikorkeakoulu
Marianne Viinikainen, KTM, lehtori, Saimaan ammattikorkeakoulu

Taidetuulian tuotteistus
Saimaan ammattikorkeakoulun (Saimaan AMK) Taiteilijan uudet roolit -työpaketissa
pilotointiin taiteilijoiden ansaintamalleja. Yksi piloteista oli Taidetuulia, jossa kuvataidetuokioita järjestettiin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Armilan kuntoutuskeskuksen eri osastoilla syksyn 2016 aikana. Pilotoinnin jälkeen päätettiin panostaa
tuotteistukseen ja laatia Taidetuuliasta myyntijuliste ja -esite. Varsinainen tuotteistus
ja esitteen suunnittelutyö ostettiin Saimaan amk:n markkinointiopiskelijoiden osuuskunnalta. Tässä artikkelissa työn tekijät Lidia Dimov ja Heidi Leppänen kertovat työn
vaiheista ja lopputuloksesta omilla sanoillaan. Taiteilija Tuulia Iso-Tryykäri ja laskentatoimen lehtori Marianne Viinikainen ohjasivat työtä ja antoivat palautetta tapaamisissa.
Vaikka tuotteistusprojekti sujui mutkattomasti, haasteena oli tuotteistaa ja tuottaa
markkinointimateriaalia, jossa yhdistyy Tuulian oma kädenjälki ja markkinoinnillinen
sommittelu ja näkökulma. Palvelu on taiteilijan, joten on erityisen tärkeää, että Tuulia
kokee tuotoksen omakseen. Loppupalaverissa päädyttiinkin siihen, että projektin
lopputuotoksena esitetään kaksi vaihtoehtoista julistetta ja esitettä: 1) Värikkäämpi
vaihtoehto, joka edustaa enemmän Lidian ja Heidin liiketaloudellisista lähtökohdista
rakentuvaa visuaalista ilmettä ja 2) Tuuliaa enemmän miellyttävämpi minimalistisempi vaihtoehto. Tuulia kommentoi projektia ja vaihtoehtoa kaksi loppupalaverissa
seuraavasti: ”Projekti oli antoisa ja opettavainen, mutta pohdin vielä esitteen ja julisteen
visuaalista ilmettä ennen varsinaista käyttöönottoa. Lopputulos on jo lähellä toivottua”.
Molempien vaihtoehtojen julisteet on esitetty tässä artikkelissa. Kokonaisuudessaan Taidetuulian markkinointimateriaali löytyy Saimaan amk:n TaideARTin blogista:
https://www.saimia.fi/taideart/.

TAIDETUULIAN TUOTTEISTAMINEN OPISKELIJOIDEN
KERTOMANA
Aloitimme Taidetuulian tuotteistamisprojektin keväällä 2017. Työnämme oli tuotteistaa Taidetuulia-kuvataidetuokio niiden oppien ja kokemusten pohjalta, joita syksyllä
2016 tehdyssä pilotissa oli tullut asiakkaalle (TaideART-hanke ja taiteilija Tuulia
Iso-Tryykäri) ilmi. Tuotteistuksen lisäksi teimme projektissa esitteen ja julisteen palvelun myynnin ja markkinoinnin tueksi.
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Projektiryhmässä oli mukana kaksi henkilöä, mikä oli sopivan kokoinen ryhmä
tämän kokoisen tuotteistuksen tekemiseen. Tavoitteenamme oli oppia projektin avulla lisää tuotteistuksesta ja hyödyntää jo aikaisemmin koulussa opittuja asioita.
Aloitimme tuotteistamisprosessin tutustumalla tuotteistamiskirjallisuuteen mm.
Jari Parantaisen Tuotteistajan taskuraamattu ja Rakenna palvelusta tuote 10 päivässä
-kirjoihin. Kirjoissa kerrotaan laajasti ja perusteellisesti tuotteistuksen teorioista sekä
annetaan hyviä käytännön vinkkejä, kuinka tuotteistus kannattaa toteuttaa. Kirjojen
opit auttoivat meitä rakentamaan tuotteistusprosessille rungon, jota oli helppo soveltaa Taidetuulia-kuvataidetuokiolle sopivaksi.

TUOTTEISTAMINEN
Tuotteistamisessa on tarkoituksena vastata kysymyksiin “Mitä?”, “Miksi?”, “Kenelle?”
ja “Miten?”. Ideana prosessissa on kiteyttää tietyn palvelun ydinkohdat, niin että
palvelua on helppo myydä ja ostaa. Prosessissa on erityisen tärkeää pitää mielessä
asiakasnäkökulma, sillä usein palvelun tuottajana huomio on saattanut kiinnittyä
asiakkaan kannalta epäolennaisiin asioihin. Tuotteistaminen tekee mm. asiakkaan
ostopäätösprosessista helpompaa, kun ostettava palvelu on tarkoin määritelty ja
samalla palveluntarjoajan on helppo myydä sitä oikealle kohderyhmälle. Jos tuotteistamisprosessissa on unohdettu asiakasnäkökulma, vaarana on, että markkinointi ja
myynti eivät puhuttele potentiaalista asiakasta eikä tarjoa oleellista tietoa palvelusta
tai tuotteesta. Tuotteistaminen toimii siis edellytyksenä toimiville markkinointi- ja
myyntitoimenpiteille, ja tämän takia me projektissa tuotteistimmekin Taidetuulian
ennen markkinointimateriaalien tekemistä.
Taidetuulian tuotteistamisprosessi perustui Jari Parantaisen kehittämään kymmenvaiheiseen tuotteistamisprosessiin (Parantainen 2007, 135):
1) Päätä kuka on asiakkaasi

Tuotteistaminen alkaa kohderyhmän määrittelyllä. Kohderyhmän määrittely ja asiakasprofiilin luominen auttavat personoidun ja asiakkaan kannalta relevantin sisällön
luomista. Kohderyhmä määritellään heti prosessin alussa, jotta asiakasnäkökulma tulee
varmasti huomioiduksi koko palvelussa. Kohderyhmä tulee miettiä tarkasti. Sanotaan,
että jos myyt kaikille, et todellisuudessa myy kenellekään. (Parantainen 2007.) Esimerkiksi
Taidetuulian tapauksessa määritimme asiakkaaksi Eksoten kaltaiset organisaatiot sekä
yksityiset hoitolaitokset.
2) Tunnista asiakkaasi ongelma

Hyvä tuote tai palvelu ratkaisee jonkin asiakkaan ongelman. On perusteellisesti
mietittävä, mikä on asiakkaan ongelma, jonka palveluntarjoaja haluaa ratkaista.
Näin onnistutaan mm. luomaan asiakkaan mielenkiinnon herättäviä argumentteja
myyntiin sekä asemoimaan palvelua muihin palveluihin. (Parantainen 2007.)
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3) Selvitä, miksei kukaan ole jo ratkaissut ongelmaa

Jos tuotteen tai palvelun myyntiin tai toimialaan yleensä liittyy säännöksiä, lakeja tai
muita rajoituksia, on ne tiedostettava ja huomioitava tuotteistamisprosessissa
(Parantainen 2007).
4) Kiteytä törkeä lupaus

Ostaminen on psykologiaa. Tarpeeksi rohkealla lupauksella saadaan herätettyä
asiakkaan huomio ja mielenkiinto palvelua kohtaan. Liian ympäripyöreät argumentit
hukkuvat massaan. (Parantainen 2007.)
5) Asemoi palvelutuotteesi niin, että se erottuu kilpailijoista

Palvelun myyntiä helpottaa, että palvelulla on kilpailijoista eroavia ominaisuuksia ja
elementtejä. Kun nämä ominaisuudet on tiedostettu, on niitä helppo hyödyntää myös
myyntisuunnitelman laatimisessa. (Parantainen 2007.) Tuotteistamisprosessissa
loimme arvokäyrän (katso alla oleva kuvio), jonka avulla on helppo hahmottaa oman
palvelun edut muihin samankaltaisiin palveluihin verrattuna. Arvokäyrän pisteiden
määrittelyssä ei ole tieteellistä taustaa, vaan ne perustuvat enemmän omaan kokemukseen sekä omasta että kilpailevasta palvelusta.

Taidetuulian arvokäyrä

6) Kuvaa asiakkaan hyödyt

Kerro asiakkaallesi yksinkertaisesti, miksi tuote tai palvelu kannattaa ostaa. Kukaan
ei osta palvelua, jota ei koe tarvitsevansa. Tarpeen luominen onnistuu parhaiten
kiteyttämällä asiakkaalle palvelusta saadut hyödyt. (Parantainen 2007.)
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7) Anna palvelutuotteellesi toimiva nimi

Kuvaava ja palvelulle sopiva nimi jää asiakkaan mieleen (Parantainen 2007). Taidetuulian tapauksessa meidän ei tähän vaiheeseen tarvinnut puuttua, koska palvelulla
oli entuudestaan toimiva nimi käytössä.
8) Määritä hinta

Ostaminen helpottuu, kun asiakkaalle on selvää, mitä palvelu maksaa. Hinnoittelun
voi tehdä monella eri tavalla, mm. kustannus- tai markkinaperusteisesti. (Parantainen
2007.) Taidetuuliassa emme määrittäneet palvelulle hintaa. Tästä olimme sopineet
taiteilijan ja ohjaavan opettajan kanssa.
9) Listaa toimitussisältö

Hinnan ohella on tärkeää tehdä selväksi, mitä asiakas tarkalleen ottaen ostaa
(Parantainen 2007). Koska Taidetuulia-kuvataidetuokiota ei myydä pelkkänä palveluna, vaan sitä on tarkoitus tuottaa työsuhteessa, tarkka sisällön määrittäminen jää
Tuulian ja työnantajan väliseksi.
10) Käsittele vastaväitteet

Myyntitilanteessa asiakas keksii aina kysymyksiä tai ongelmia, joiden takia hän ei
tee ostopäätöstä. Kun näihin argumentteihin on valmiiksi mietittyjä vastauksia,
asiakkaan luottamus lisääntyy ja ostaminen on todennäköisempää. (Parantainen
2007.) Argumentit löytyvät esitteen teksteistä.
Määrittelimme edellä esitetyt vaiheet Taidetuulian ensimmäisen pilotin loppuraportin perusteella. Raportissa kerrottiin asiat, jotka todettiin toimiviksi, ja myös ongelmakohdat tuotiin raportissa hyvin esiin. Tämän lisäksi hyödynsimme alan kirjallisuutta,
kun halusimme esimerkiksi pohtia Taidetuulian erottuvuustekijöitä kilpailijoista.

MARKKINOINTIMATERIAALI
Tuulian ja Mariannen kanssa käytyjen keskustelujen perusteella päätimme tehdä esitteen, joka on suunnattu asiakkaalle eli tässä tapauksessa Eksotelle. Teimme erikseen
myös julisteen, joka on kohdistettu loppukäyttäjälle eli henkilöille, jotka osallistuvat
Taidetuulia-kuvataidetuokioon. Lähtökohtana työskentelyymme oli se, että materiaalien sisältö tulisi olemaan informatiivinen ja loppukäyttäjän tarpeet huomioiva.
Aloitimme työstämään esitettä, kun olimme saaneet tuotteistuksen lähes valmiiksi.
Teimme projektin loppuvaiheessa esitettä ja tuotteistusta samaan aikaan, koska esitteen
sisältö tehtiin tuotteistamisprosessissa saatujen tuloksien perusteella. Esitteen teimme
Canvalla, joka on ilmainen graafisen suunnittelun ohjelma. Visuaalisen ilmeen suunnittelun pohjalla oli Taidetuuliassa tehdyt teokset, joista otimme esimerkiksi vaikutteita esitteemme värimaailmaan. Halusimme tehdä esitteestä informatiivisen ja selkeän. Näytimme
eri versioita esitteestä yhteisissä palavereissa, ja muokkasimme sitä asiakkaan toiveiden
mukaisesti.
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Teimme esitteeseen sekä julisteeseen yhtenäisen ilmeen, jotta markkinointimateriaalit
muodostavat helposti tunnistettavan ja eheän kokonaisuuden.

POHDINTA
Koska Taidetuulia-tuokio oli jo pilotoitu ja testattu toimivaksi, meidän ei tarvinnut
tuotteistuksessa luoda palveluun uusia elementtejä. Kokosimme palvelun eri osat
yhteen ja muodostimme niistä toimivan sekä helposti monistettavan kokonaisuuden.
Tuotteistamisprosessi ei siis ollut tässä tapauksessa kovin vaikea.
Perehdyimme projektissa alan kirjallisuuteen lukemalla mm. Kulttuuri ja terveyssekä Vuorovaikutuksellinen tukeminen -kirjoja. Kirjallisuuden avulla pyrimme
selvittämään, mikä erottaa Taidetuulia-palvelun esimerkiksi taideterapiasta ja potilaille tarkoitetuista musiikkihetkistä. Jotta pystyimme kirjoittamaan markkinointimateriaaleihin myyntiargumentteja, tarvitsimme tutkittua tietoa palvelun hyödyistä.
Vaikka projekti sujui mutkattomasti, haasteena oli tuotteistaa ja tuottaa sellaista
markkinointimateriaalia, joka tuntuisi Tuulian mielestä omalta. Palvelu on Tuulian
oma ja yksin tuottama, joten on erityisen tärkeää, että Tuulia kokee tuotoksemme
omakseen. Tuulian ollessa itse koulutettu kuvataiteilija koimme välillä vaikeaksi
tehdä markkinointimateriaaleista Tuulian taiteelliseen imagoon sopivia. Yritimme
kuitenkin sopivassa määrin yhdistää materiaaleissa Tuulian oman kädenjäljen, hyvän
sommittelun sekä meidän markkinoinnillisen näkökulman.

TUOTTEISTUSPROSESSIN TULOS
Seuraavaksi on esitelty tekstit, joiden perusteella esitteen sisältö on luotu.
Mitä?

Taidetuulia on kuvataidetuokio, jossa taiteilija ja osallistuja yhdessä luovat ajatusten
pohjalta taideteoksen. Taiteilija ei toimi taidetuokiossa ohjaajana tai terapeuttina vaan
toteuttajana, joka auttaa osallistujaa ilmaisemaan ajatuksensa kuvallisesti. Kuvataidetuokio tuo toivottua vaihtelua ja piristystä arkeen!
Taidetuuliasta tehtiin pilotti syksyllä 2016, jolloin se oli osa TaideART-hanketta.
Kuvataidetuokiota järjestettiin tuolloin Eksoten sosiaali-ja terveyspiirin Armilan
kuntoutuskeskuksen eri osastoilla. Tuokiosta saatu palaute oli myönteistä, ja jatkoa
toiminnalle toivottiin.
Kuka?

Taidetuulian toteuttaa ammattitaiteilija, kuvataiteilija YAMK Tuulia Iso-Tryykäri.
Taiteilija on pitänyt yksityisnäyttelyitä sekä yhteis- ja ryhmänäyttelyitä Suomessa ja
ulkomailla. Tuulia on ollut mukana useissa taideprojekteissa mm. TaideART,
Taide+tarina sekä Hulda ja Kaarle taiteen poluilla. Taidetuulia voidaan toteuttaa
asiakkaan toiveiden mukaisesti. Työstä tehdään taiteilijan kanssa työsopimus.
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Miksi?

Kuvataiteella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia vointiin ja mielialaan. Kuvataide
ja kauneuden kokeminen aktivoivat aivojen mielihyväkeskusta. Taiteilijan ja osallistujan väliset, kahdenkeskiset kuvataidehetket tekevät osallistujan olosta mielekkäämmän. Taidehetket tukevat parantavien prosessien aktivoitumista kehossa, ja taiteesta
tulee positiivisten tunteiden ja ajatusten lähde. Taidetuulia sopii kaikille ja on sovellettavissa tilanteen mukaan. Taidehetkessä syntyvät teokset jäävät lähtökohtaisesti
osallistujalle, mutta ne voidaan jättää myös julkisesti näkyville, mikä mahdollistaa
kuvataiteen positiivisten vaikutusten ulottumisen kaikille. Taidehetki on osallistujalle henkilökohtainen mutta samalla koko yhteisön arkea rikastuttava.
Lähteet:

Parantainen, J. 2007. Tuotteistaminen: rakenna palvelusta tuote 10 päivässä. 5. uud.
p. Hämeenlinna: Talentum Media Oy.
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Taiteiljan uudet ansaintamallit, roolit ja toimeentulo

Taiteilijan ansaintamallit, roolit ja toimeentulo (TaideART) on kuuden
kuvataiteen koulutusta tarjoavan ammattikorkeakoulun yhteinen hanke,
jonka aikana on kehitetty ja pilotoitu taiteilijoille tuotteistamisen keinoja ja
tuotemalleja yhteistyössä työelämän ja useiden eri taidealojen kanssa.
Tuotteistaminen, oman taiteen esilletuominen ja hyviksi osoittautuneiden
toimintamallien soveltaminen vaatii taiteilijoilta osaamista, joka ei suoranaisesti liity taiteen tekemiseen ja luomisprosessiin vaan liiketoimintaosaamiseen.
Hankkeen aikana on tehty monipuolisesti erilaisia toimenpiteitä, joiden kautta
on kehitetty sekä taidealaa opiskelevien että ammattitaiteilijoiden liiketoiminnallista osaamista ja oman osaamisalan avartamista työmarkkinoilla.
Samalla taidealan koulutusta tarjoavien ammattikorkeakoulujen, eri alojen
taiteilijoiden sekä työelämän yhteistyöllä on uudistettu nykyisiä koulutusmateriaaleja ja -sisältöjä ja lisätty opiskelijoiden verkostoitumista työelämään jo
opintojen aikana.
Tässä artikkelikokoelmassa nostamme esiin TaideART-hankkeen aikana
toteutettuja pilotteja, koulutuksia ja muita toteutuksia. Toivomme, että
julkaisumme herättää uusia näkökulmia ja keskustelua taidealan koulutusta
järjestävien tahojen kesken.
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