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Tämä toimenpidesuositus on
suunnattu työnantajille, HR-asian
tuntijoille ja esimiehille.

Taide
vahvistaa
työhyvinvointia
Heli Ansio, Pia Houni, Piia Seppälä ja Jarno Turunen
Työssä uupuminen ja muu työpahoinvointi aiheuttavat
miljardiluokan kustannuksia työpaikoille ja yhteiskunnalle.
Taidetoiminta työhyvinvoinnin sekä tuottavuuden lähteenä
suomalaisilla työpaikoilla on alihyödynnetty mahdollisuus.
Taide kuuluu kaikkiin ihmisyhteisöihin.
Toimenpidesuositukset

Tämän toimenpidesuosituksen tavoitteena on lisätä tietoa ammatti
taiteilijoiden toteuttaman osallistavan toiminnan tarjoamista mahdolli
suuksista työpaikoilla. Monet työpaikat ovat perinteisesti ostaneet taide
teoksia tiloihinsa. On myös muita tapoja tuoda taidetta työyhteisöihin.
Taiteilijat ja taide voivat toimia työyhteisön kehittäjinä ja hyvinvoinnin
edistäjinä. Rohkaisemme työyhteisöjä tutustumaan taidetoiminnan
mahdollisuuksiin.

kuva: Elina Manninen / Keksi

Kannustamme seuraaviin toimenpiteisiin:
·· Tarttukaa työyhteisönä erilaisiin mahdollisuuksiin käyttää taidetta: palkatkaa
oma residenssitaiteilija vaikka vuodeksi tai tilatkaa taiteilija muutamaksi tunniksi tukemaan hyvinvointia ja kannustamaan työtapojen muokkaamiseen.
·· Esimies, kannusta työntekijöitäsi osallistumaan taidetoimintaan ja ole itse
esimerkkinä mukana.
·· HR-asiantuntija, hanki ja mahdollista työyhteisöösi uutta osaamista taiteen
kautta.
·· Käyttäkää taidelähtöisiä työtapoja myös organisaation toiminnan kehittämisessä.
·· Tukekaa työntekijöiden taide- ja kulttuuritoimintaan osallistumista myös
vapaa-ajalla esimerkiksi kulttuurisetelein.
Mitä taidetoiminnan onnistuminen edellyttää?
·· Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus irtautua tavanomaisista tehtävistään
osallistuakseen taidetoimintaan.
·· Työyhteisön jäseniä tulee kuunnella, kun päätetään taidetoiminnan muodoista ja toteutuksesta.
·· Taidetoiminta pitää järjestää niin, että kaikki halukkaat voivat osallistua siihen.

Tutkimustietoa

Taiteen hyvinvointia tukevia vaikutuksia on tutkittu viimeisen parin
vuosikymmenen aikana paljon. Taiteen vaikutukset voivat olla epäsuo
ria ja niitä on vaikea mitata, saati ennustaa. Taidetoiminta ei esimerkiksi
ole lääke huonoihin työoloihin. Taiteen taloudellisia vaikutuksia on myös
vaikea suoraan esittää.
Kansainvälisten tutkimusten mukaan taidetoiminta työyhteisöissä li
sää työntekijöiden hyvinvointia. Taiteen vaikutukset työssä voivat ulottua
lyhytkestoisesta virkistäytymisestä pidempiaikaisiin vaikutuksiin. Tutki
muksissa on havaittu, että työpaikoilla toteu
tettu taidetoiminta on yhteydessä esimerkiksi
Kansainvälisten tutkiluovuuden lisääntymiseen. Taidetoiminta tu
musten mukaan taidetoiminta työyhteisöissä kee työntekijöiden sosiaalista hyvinvointia ja
innovointia. Taidetoiminnan avulla on pääs
lisää työntekijöiden
ty eroon tavanomaisista ratkaisuista ja saatu
hyvinvointia.
uusia näkökulmia työhön. Työyhteisöissä on
siirrytty pois totutulta mukavuusalueelta ja kokeiltu ja kehitetty uusia
työtapoja. Työpaikalle on kehittynyt parempi ilmapiiri ja yhteistyö eri
laisten ihmisten kesken on alkanut toimia paremmin.1
Taideinterventioilla on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia organi
saatiotaitoihin ja yhteistyöhön, johtajuuteen sekä työntekijöiden itsensä
kehittämiseen.2 Taiteen ja kulttuurin vaikutuksia on tutkittu myös yri
tystasolla esimerkiksi tarkastelemalla, miten taidelähtöisellä toiminnalla
voidaan kehittää organisaatiota tai sen osia. Taidelähtöisellä kehittämisel
lä on esitetty olevan suuriakin epäsuoria taloudellisia vaikutuksia.3
Taidetoimintaan osallistuminen on kansainvälisten tutkimusten mu
kaan yhteydessä työntekijöiden terveyteen. Ruotsalaisen tutkimuksen
mukaan uupumus- ja masennusoireita esiintyi vähemmän niillä työnte
kijöillä, joiden työpaikka tarjosi työntekijöille taidetoimintaa. Näillä työ
paikoilla myös päätöksenteko oli joustavampaa.4 Ruotsissa kaksivuotiseen
taideperustaiseen kehittämisohjelmaan osallistuneiden johtajien ja esi
miesten mielenterveydelliset hyödyt olivat paremmat ja pitkäkestoisem
mat kuin tavanomaiseen johtajuusohjelmaan osallistuneiden.5 Liettualai
sessa sairaalassa hoitohenkilökunnan hyvinvointi ja terveys kohenivat
monella tavalla, kun heille järjestettiin maalaustuokioita työpaikalla.
Toiminta esimerkiksi lisäsi työntekijöiden elinvoimaisuutta ja energiaa,
vähensi väsymystä ja kohensi emotionaalista hyvinvointia.6 Lontoon Ci
tyssä työskentelevien toimistotyöntekijöiden kokema stressitaso laski ja
stressihormoni kortisolin pitoisuus pieneni, kun he vierailivat lounastau
on yhteydessä taidegalleriassa.7 Kuntatyönantajat ovat Ruotsissa saavutta
neet rohkaisevia kustannussäästöjä taiteilijaresidenssitoiminnan yhtey
dessä vähentyneiden sairauspoissaolojen myötä.8 Terveydenhuoltoalan
työntekijöiden joukossa on puolestaan kasvavaa näyttöä taiteen mahdol
lisuuksista vähentää stressiä ja työuupumusta sekä edistää hyvinvointia ja
työssä suoriutumista.9
Taideaktiviteettien tarjoaminen työpaikoilla tulee toteuttaa tasapuo
lisesti siten, että kaikki työntekijät (myös esimerkiksi vuorotyöläiset)
voivat halutessaan osallistua. Muuten työntekijöiden kesken voi esiintyä
kateutta, mikä huonontaa työilmapiiriä.10
Tutkimusten mukaan työnantajien kannattaa tukea työntekijöiden
taide- ja kulttuuriharrastuksia myös vapaa-ajalla. Kansainvälisissä tut
kimuksissa on osoitettu, että mitä enemmän taidetta ja kulttuuria ih
1 Areblad 2009; Berthoin Antal & Strauß 2016; van den Broeck, Cools & Maenhout 2008;
Pässilä 2012; Rantala, Heimonen & Rönkä 2015; Styhre & Eriksson 2008.
2 Artlab 2009; Berthoin Antal 2013; van den Broeck ym. 2008; Robinson & Dix 2007.
3 Berthoin Antal & Strauß 2013; Schiuma 2011.
4 Theorell ym. 2013.
5 Romanowska ym. 2011.
6 Karpavičikūtė & Macijauskienė 2016.
7 Clow & Fredhoi 2006.
8 Areblad 2009.
9 Wilson ym. 2016.
10 Tuisku & Houni 2015; Theorell ym. 2013.
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miset harrastavat, sitä paremmaksi he ko Mitä enemmän taidetta
kevat henkisen ja fyysisen terveytensä.11 ja kulttuuria ihmiset harTerveyden
hoitoalan työntekijöitä koske rastavat, sitä paremmaksi
neessa kotimaisessa tutkimuksessa havait he kokevat henkisen ja
tiin, että vapaa-ajan kulttuuriharrastukset fyysisen terveytensä.
ovat yhteydessä parempaan työhyvinvoin
tiin.12 Toisessa suomalaista aikuisväestöä koskeneessa tutkimuksessa
osoitettiin, että kulttuuripalveluiden käyttö ja luova harrastustoiminta
ovat yhteydessä hyväksi koettuun terveydentilaan ja elämänlaatuun.13
Ruotsalaiseen tutkimukseen osallistuneet julkisen sektorin terveys
hallinnon työntekijät kävivät tutkimuksen aikana viikoittain elokuvissa,
taidenäyttelyissä, konserteissa tai kuorossa. Tutkimuksessa osoitettiin sa
tunnaistetulla koeasetelmalla, että taidetoimintaan osallistuneiden koet
tu fyysinen terveys parani. Osallistuminen edisti myös heidän sosiaalista
toimimistaan ja elinvoimaisuuttaan.14
Taiteen hyvinvointivaikutusten edistäminen työpaikoilla vaatii taide
kentän ja työpaikkojen yhteistyötä. Verkostoitumista pitää vahvistaa ja
luoda siihen toimivat käytännöt.
Taide lisää inhimillistä ja taloudellista
hyvinvointia työpaikoilla

Taiteesta puhuminen on ajankohtaista. Sipilän hallituksen kärkihanke
ohjelmassa vuonna 2015 nostettin esille taiteen, hyvinvoinnin ja tervey
den tärkeys suomalaisten elämässä.15
Hyvinvoinnilla tarkoitetaan yksilön kokemuksia ja tunteita omasta
elämästään ja sen mielekkyydestä. Hyvinvoiva työntekijä kokee työnsä
tärkeäksi, hän on sitoutunut työhönsä ja hänellä on kykyä palautumiseen.
Hyvinvoinnilla on myös sosiaalinen ulottuvuus: toimivassa työyhteisössä
saadaan tukea toisilta ja koetaan kuulumista merkitykselliseen yhteisöön,
jossa on hyviä lyhytkestoisia kohtaamisia ja pitkäaikaisia vuorovaikutus
suhteita toisten kanssa.16 Työhyvinvointi on monen eri tekijän summa. Se
syntyy pääasiassa työn arjessa. Työhyvinvointia ei saavuteta työstä irralli
silla terveystempauksilla. Hyvinvointia edistävä toiminta on läpileikkaa
vaa ja pitkäjänteistä. Se kohdistuu esimerkiksi henkilöstöön, työympäris
töön, työyhteisöön, työprosesseihin tai johtamiseen.17
Hyvinvointiin satsaaminen työpaikoilla kannattaa. Sosiaali- ja terveys
ministeriön laskelmien (Rissanen & Kaseva 2014) mukaan vuosittainen
menetetyn työpanoksen kustannus yhteiskunnalle on yli 24 miljardia
euroa. Summa sisältää sairauspoissaolojen, sairaana työskentelyn, työ
kyvyttömyyseläkkeiden, työtapaturmien, ammattitautien sekä työikäisten
terveydenhuollon kustannukset. Rahasummalla kattaisi esimerkiksi val
tion vuoden 2017 talousarvioesityksestä18 sosiaali- ja terveysministeriön,
opetus- ja kulttuuriministeriön sekä puolustusministeriön hallinnon
alaisuuteen liittyvät kustannukset kokonaan.
Jos taidetoiminnalla voitaisiin pienentää edes pientä osaa merkittä
vimmistä menetetyn työpanoksen kustannuseristä työpaikoilla - kuten
sairauspoissaoloja ja samalla työterveyshuollon maksuja, sairaana työs
kentelyä ja työkyvyttömyyseläkkeitä - se toisi mittavia säästöjä sekä työ
paikoille että yhteiskunnalle. On olemassa näyttöä siitä, että työpaikoilla
toteutettavan taidetoiminnan avulla voidaan välillisesti vaikuttaa merkit
tävimpiin edellä mainituista kustannuksista.
11
12
13
14
15

Cuypers ym. 2012; Davies ym. 2016.
Tuisku ym. 2011.
Nenonen ym. 2014.
Bygren ym. 2009.
Hyvinvointi ja terveys. Sipilän hallitusohjelman 2025-tavoite. Valtioneuvosto.
http://valtioneuvosto.fi/hallitusohjelman-toteutus/hyvinvointi.
16 Hyvinvoinnin määrittelystä OECD 2013; De Simone 2014.
17 Työhyvinvointi. Työterveyslaitos. https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyohyvinvointi/.
18 Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2017. Päivätty 15.9.2016.
Valtioneuvosto.

Mistä löytää tekijät?

Mitä taidetoiminta työyhteisössä voi olla?

Kun haluat löytää taiteilijan työyhteisöön, voit kääntyä esimerkiksi seuraavien toimijoiden puoleen.

Taidetoiminta työyhteisössä ei edellytä osallistuvilta
työntekijöiltä taiteellista osaamista. Työyhteisö määrittelee yhdessä taiteilijan kanssa osallistavan taidetoiminnan tarpeen ja tavoitteet.
Taidetoiminta voi olla esimerkiksi

·· Taiteen edistämiskeskus
·· Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämis
ohjelma: www.taike.fi/fi/tietoa-ja-neuvontaa2
·· Läänintaiteilijat:
www.taike.fi/fi/laanintaiteilijat.
·· Pro Soveltavan taiteen tila ry:
www.prostt.fi/
·· Arts@Work, Hobby Agency:
www.hobbyagency.com
·· paikalliset taiteilijaseurat
·· yksittäiset taiteilijat, taiteilija
työryhmät tai alan yritykset

·· draamallista työskentelyä
·· kirjoitusharjoituksia
·· työskentelyä kuvallisin menetelmin
(valokuva, maalaaminen, piirtäminen,
kolmiulotteiset tekniikat)
·· liike- ja tanssiharjoitteita
·· musiikillista työskentelyä

·· Kuvataiteilija tekee neljä kuukautta kestävän taidelähtöisen intervention ammattiopiston opetushenkilökunnalle. Työpajoissa kehitetään tapoja ja
näkökulmia omaan opettajuuteen, oppimiseen
ja oppilaan kohtaamiseen piirtämällä yksin ja
yhdessä, kirjoittamalla ja keskustelemalla.
·· Esittävän taiteen ammattilaiset työskentelevät
kahden vuoden ajan suuressa yksityisessä lääkärikeskuksessa ja valmentavat työyhteisöä toimimaan paremmin yhdessä ja nostamaan asiakastyytyväisyyttä liiketoiminnan kasvattamiseksi.
Taiteilijat kertovat:

Esimerkkitapauksia:1

·· ”Välitön palaute, mitä kuulen eniten, on:
’Ihanaa, että me tehdään jotain muuta
kuin puhutaan. Ihanaa, että kukaan ei
näytä mitään kalvoja.’ Kaikki on niin puutuneita kökkimiseen kalvojen äärellä.”

·· Dramaturgi työskentelee sairaanhoitopiirin
tulosyksikössä reilun vuoden ajan. Hän pitää
yksikön yhdessä moniammatillisessa tiimissä
työpajoja, joissa käsitellään draaman keinoin
työyhteisön työssä keskeisiä teemoja ja haasteita.

·· ”Monet työpaikat ovat kiireisiä ja paineistettuja. [...] Kun näissä valmennustilaisuuksissa
päästään pintaa syvemmälle ja fiiliksiin,
se lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta ja
luottamusta ja ymmärrystä toisistaan.”2

·· monitaiteellista, eri taiteenlajeja
yhdistävää työskentelyä

1 Ks. lisää esimerkkejä: Horn & Vapalahti 2017; Ikäläinen
2017; Lehikoinen ym. 2016; Rantala & Jansson 2013.

2 ArtsEqual-hankkeen julkaisematon taiteilijahaastattelu
aineisto. Ks. myös Ansio ym. (2017).
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ArtsEqual policy briefit esittelevät päättäjille viimeisintä tutkimusta ja tutkimusperustaista keskustelua ArtsEqual–hankkeesta.
Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii yhteistyössä yli 50 vuorovaikutuskumppanin kanssa, kuinka
taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
Taide julkisena palveluna: strategisesti kohti tasa-arvoa
Arts as Public Service: Strategic Steps towards Equality
Taideyliopiston koordinoima, monitieteinen tutkimushanke (2015–2020)
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