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Erityistaidetoimintaa 
ohjaavat monet päämäärät 

ja erilaiset arvot. 
Taide on myös 

itseisarvo.
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Yhdenvertainen taide
– hyviä kysymyksiä ja 
parhaita käytäntöjä

Vuonna 2022 Kettuki juhlii 20-vuotista taivaltaan erityistaidetoiminnan parissa. 
Vuosien kuluessa moni asia on muuttunut: pienestä yhdistyksestä on kasvanut 
valtakunnallisen Kettuki-verkoston ylläpitäjä ja alan tunnettu edunvalvoja. Tai-
teen yhdenvertaisuus on ottanut huimia harppauksia eteenpäin. Roolit erityis-
taidetoiminnan kentällä ovat muuttuneet ja monipuolistuneet. Taiteilijan ura-
polusta, joka joskus tuntui kaukaiselta haaveelta, on tullut arkipäivää monissa 
studioissa. 
 
Yksi tärkeimmistä erityistaidetoiminnan alaa eteenpäin vievistä voimista on ollut 
toimijoiden aktiivinen yhteistyö ja verkostoituminen. Se vaikuttaa tämänkin jul-
kaisun taustalla, sillä teksti on syntynyt vuoropuhelussa taiteilijoiden ja alan ammat-
tilaisten kanssa.
 
Tämä julkaisu on suunnattu taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille 
sekä opiskelijoille. Julkaisussa pohditaan erityistaidetoimijoita askarruttavia ky-
symyksiä ja esitellään alan parhaita käytäntöjä. Ensimmäisen osan muodostaa 
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aiemmin julkaistun eettisen oppaan päivitys. Seuraavaksi tarkastelemme erityis-
taidetoiminnan kentällä työskentelevien ihmisten moninaisia rooleja. Kolman-
nessa osiossa valokeilaan pääsevät kollegiaalisen vertaisoppimisen mahdol-
listavat verkostot. Suomalaisen Kettuki-verkoston toimijoiden ohella haluamme 
juhlavuotena nostaa esiin alaa kehittävän vahvan pohjoismaisen yhteistyön. On 
ollut rikkaus huomata, kuinka hyvin täydennämme toistemme osaamista.
 
Nyt käsillä oleva julkaisu ei ole vuoropuhelun loppuraportti. Se on yksi välietappi 
ja astinkivi yhteisellä matkallamme kohti yhä yhdenvertaisempaa taidetta. 
 
Juhlavuoden kunniaksi julkaisun kuvituksena nähdään Kettukin vuoden taiteili-
joita työnsä äärellä.
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Hyviä kysymyksiä – 
eettinen erityistaidetoiminta

Julkaisun ensimmäisen osan muodostaa eettisiä kysymyksiä erityistaidetoiminnassa 
käsittelevä opas. Erityistaidetoiminnassa olemme jatkuvan eettisen pohdinnan äärellä. 
Tämän opasmuotoon kirjoitetun koonnin tavoitteena on nostaa esiin alalla usein toistuvia 
kysymyksiä ja tarjota niihin vastauksia.

Teksti sisältää anonyymeja sitaatteja  erityistä  tukea  tarvitsevilta  taiteilijoilta sekä erityis-
taidetoimijoilta. Koska alan eettisen ohjauksen on hyvä olla ajassa elävä on tämä opas 
rakennettu niin, että sen tietoja ja näkemyksiä on mahdollista päivittää tarpeen tullen. Nyt 
käsillä oleva julkaisu on toinen, päivitetty versio 2016 ilmestyneestä oppaasta. Pohjoismai-
sen verkostoyhteistyön kunniaksi eettinen opas on laajentunut alan hyviä käytäntöjä käsit-
televäksi käsikirjaksi, joka julkaistaan myös englanniksi. 

Oppaassa käsiteltyjen asioiden laajuus vaihtelee varsin käytännönläheisistä kysymyk-
sistä kulttuurin yleiseen arvopohdintaan. Oppaan koko sisältö on alkujaan yhteisöllisesti 
tuotettu. Siinä esitettyjä kysymyksiä, vastauksia ja käytännön ratkaisuja on etsitty ja poh-
dittu Kettuki-verkostossa yhdessä erityistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden, taideohjaajien 
ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Myös päivitettyä versiota ovat kommentoineet erityis-
taidetoiminnan kentällä erilaisissa rooleissa toimivat henkilöt.

OSA 1
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1.1 Johdatus 
kysymysten 
äärelle

Pohditaan erityistaidetoiminnan 
eettisen tarkastelun luonnetta ja 
merkitystä

Miksi eettistä pohdintaa 
tarvitaan?

Eettisen erityistaidetoiminnan kivijalkana 
voidaan pitää sitä, että olemme kiinnostu-
neita pohtimaan ja kyseenalaistamaan toi-
mintamme perusteita. Epäkohtien ja epä-
varmuuksien esille nostaminen on avain 
alamme kehitykseen. 

Eri ammattikunnilla on eettisiä ohjeistoja, 
jotka kertovat kyseisen työn edellyttämästä 
asenteesta, vastuusta ja suhtautumistavasta. 
Erityistaidetoiminnan kentällä on erityisen 
tärkeää tiedostaa, miten vaikutamme päätök-
sillämme ja toiminnallamme toisten ihmis-
ten mahdollisuuksiin toimia yhdenvertaises-
ti osana yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Erityistaidetoiminta on tunnistettavissa omak-
si alueekseen taiteen kentällä, ja siksi pidäm-
me tärkeänä, että toimijoilla on käytössään 
tukea eettisten kysymysten tarkasteluun. 
Valmiutta omia toimintatapoja arvioivaan 
eettiseen pohdintaan pidetään kehittyneen 
ammattilaisuuden tunnusmerkkinä. Eettiset 
ohjeet ovat myös hyvien toimintatapojen tun-
netuksi tekemisen väline. Ne parantavat alan 
toimijoiden itsearvostusta ja auttavat saa-
maan toiminnalle arvostusta myös muiden 
silmissä. Erityistaidetoimijoina asemoidumme 
sosiaalialan ja taiteen risteyskohtaan, joten 
on hyödyllistä tutustua myös sosiaalialan 
ammattilaisten eettisiin ohjeisiin, jotka luovat 
vahvan perustan kaikelle ihmistyölle.

Jos 
epäkohdista 
ei uskalleta 

puhua,
mikään ei 

muutu.
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Kuka tietää oikeat 
vastaukset?

Lähtökohtana eettisessä pohdinnassa on, 
että meillä kaikilla on yhteisenä perustana 
kunnioitus ihmisoikeuksia ja jokaisen ihmi-
sen ainutlaatuisuutta kohtaan. Voimme toi-
minnassamme antaa taiteelle erilaisia tehtä-
viä ja merkityksiä, mutta olemme yhtä mieltä 
siitä, että taide itsessään on tärkeää. 

Erityistaidetoiminnalla on oma erityislaa-
tunsa ja alakohtaiset kysymyksensä, joihin 
tämä opas pyrkii ehdottamaan ratkaisu-
malleja. Ammattietiikka on yhteisöllisesti 
tuotettu asia, joten oppaassa kuullaan alan 
toimijoita ja esitetään heidän näkemyksiään 
parhaista toimintatavoista. Käytännön työs-
sä kulloinenkin tilanne määrittää oikeat ja 
parhaat menettelytavat.

Eettiset ongelmat ovat harvoin mustavalkoi-
sia. Siksi niihin ei ole tarjolla joko/tai ratkaisuja.
On mahdollista päätyä tilanteeseen, jossa 
täysin oikeaa ratkaisua ei löydykään. Silloin 
on käytettävä eettistä arviointikykyä ja valit-
tava ratkaisuksi niin sanottu pienempi paha. 

Vaikka yleiset periaatteet ovat jaettuja ja ylei-
sesti hyväksyttyjä, yksittäisiin eettisiin kysy-
myksiin on haastavaa tarjota yksiselitteisiä 
ja kattavia vastauksia. Lukkoon lyötyjen rat-
kaisujen tarjoaminen tuskin olisi eettistä. Ky-
symyksiä oikeasta ja väärästä menettelystä 
joudutaan pohtimaan erilaisissa tilanteissa 

ja usein yllättäen. Tämä teksti tarjoaa joitain 
pohdintoja ja suuntaviivoja, joihin omaa toi-
mintaansa voi peilata. Jos se saa kyseen-
alaistamaan ja pohtimaan omaa toimintaa ja 
asenteita, on saavutettu askel eettisesti yhä 
kestävämpään erityistaidetoimintaan.

Erityistaide-
toiminnan 
etiikka on 

yhteisöllisesti
 tuotettu asia.
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1.2 Oikeus 
osallisuuteen

Puhutaan osallisuudesta, yhden-
vertaisuudesta sekä jokaisen 
oikeudesta taiteeseen ja kulttuuriin

Onko kulttuurimme 
reilu kaikille?

Taide kuuluu kaikille.  Tämä on lähtökohta, jo-
hon kaikkien on helppo yhtyä.  Mutta uskom-
meko todella, että taide on tasapuolisesti jo-
kaisen ihmisen ulottuvilla? Kun juhlapuheiden 
sijaan tarkastelemme todellisuutta, huomaam-
me, että maailma on yhä täynnä liian jyrkkiä 
portaita, hissittömiä taloja ja ahtaita oviauk-
koja, jotka vaikeuttavat vammaisten ihmisten 
pääsyä taiteen äärelle. Vielä useammin esteet 
ovat näkymättömiä. Ne piilevät yhteisön ar-
voissa, asenteissa ja toimintamalleissa, jotka 
estävät vammaisten ihmisten osallisuutta te-
hokkaammin kuin mikään fyysinen hankaluus. 
Vaikka kaikkien taidetilojen portaissa olisi ram-
pit, voi taidemaailma käytäntöineen silti jäädä 
tavoittamattomiin ellei yleisiä asenteita muo-
kata avoimemmiksi erilaisille taiteen tekijöille.

Kettukin vuoden 2014 taiteilija Tiina Elina Nurminen 
tarkastelee äidistään tekemää kuvaa / Kuva Leena Hakala

“Taiteen 
vaikuttavuutta ei 

saisi laskea pääluvun 
mukaan. Vammaistenkin 

joukossa enemmän 
toimintakykyiset saavat 

enemmän. Joillakin ei 
ole vapaa-aikana 

mahdollisuutta mihinkään 
kulttuuritoimintaan.”
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Yhteiskunnassamme on kasvava joukko eri-
tyistä tukea tarvitsevia henkilöitä, jotka har-
rastavat, opiskelevat tai tekevät työkseen 
taidetta. Erityistä tukea tarvitsevien henkilöi-
den oikeus taiteeseen ja kulttuuriin ei kuiten-
kaan toteudu yhdenvertaisesti, vaan toimin-
nan tarjonta ja resurssit vaihtelevat  maa- ja 
paikkakuntakohtaisesti.

Jokaisella ihmisellä on oikeus osallistua 
taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja 
yhteisöään niiden avulla sekä mahdolli-
suus ilmaista itseään vapaasti. Nämä ovat 
YK:n Ihmisoikeuksien yleismaailmallisen 
julistuksen 27. artiklan mukaan kulttuurisia 
perusoikeuksia. Tarvittavien tukitoimien ja 
koulutusmahdollisuuksien puuttuminen ja 
palveluiden mukauttamisen laiminlyönti syr-
jäyttää ja on este osallisuudelle. Edelleen 
monet erityistä tukea tarvitsevat lapset ja 
nuoret jäävät asiantuntevan taideammatti-
laisen antaman taideopetuksen ulkopuolelle.  
Heillä ei välttämättä aikuisenakaan ole mah-
dollisuutta opiskella tai harrastaa taidetta mui-
den tavoin, saati toimia taiteilijana yhteiskun-
nassamme. Taiteellinen lahjakkuus saattaa 
jäädä tunnistamatta tai orastava taiteilijuus 
tukahtua tuen puuttuessa.

Pääsy ammattimaisesti ohjatun tuetun tai-
detoiminnan piiriin on valitettavan sattuman-
varaista. Se riippuu usein henkilön ja hänen 
perheensä aktiivisuudesta sekä asuinpai-
kasta. Vaikka kuvataiteilija on yhteiskunnas-
samme tunnustettu ammatti, ei erityistaide-
toiminnan mahdollisuuksia ole pohdittu ja 
edistetty riittävästi.

Tarvittavien 
tukitoimien 

puuttuminen 
on este 

osallistumiselle 
ja osallisuudelle.

Avaimia yhdenvertaisuuteen taiteessa:

ESTEETTÖMYYS on laaja kokonaisuus, joka 
mahdollistaa ihmisten osallistumisen muun 
muassa työntekoon, harrastuksiin,  opiske-
luun sekä kulttuuriin ja taiteeseen. Esteet-
tömyydessä on kyse ihmisten erilaisten tar-
peiden tiedostamisesta ja niihin vastaami-
sesta.

Esteettömyyden tarkastelu ei rajoitu vain 
rakennettuun ympäristöön ja siellä liikkumi-
seen. Esteettömyys merkitsee myös palve-
lujen saatavuutta, välineiden käytettävyyttä, 
tiedon ymmärrettävyyttä, mahdollisuutta 
osallistua itseään koskevaan päätöksen-
tekoon ja taiteelliseen itseilmaisuun. Se on 
edellytys yhdenvertaisuudelle ja osa kestä-
vää kehitystä.
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Esteettömyys merkitsee erityistaidetoimin-
nassa paitsi sellaista ympäristöä, josta puut-
tuvat toimintaa rajoittavat esteet, myös tuen 
tarpeen aktiivista huomioimista ja siihen 
vastaamista sekä hyväksyvää ilmapiiriä. 

SAAVUTETTAVUUDELLA taiteessa tarkoi-
tetaan taidetoiminnan soveltumista mah-
dollisimman monenlaisille ihmisille, myös 
erityistä tukea tarvitseville henkilöille. Toi-
saalta saavutettavuus merkitsee taideteos-
ten viemistä erilaisten yleisöjen ulottuville. 
Saavutettava ja esteetön taide palvelee ja 
hyödyttää kaikkia ihmisiä.

YHDENVERTAISUUS ei ole mahdollista il-
man taiteen saavutettavuutta ja esteettö-
myyttä. Yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että 
kaikki ihmiset ovat yhtä arvokkaita. Esimer-
kiksi vammaisuus ei saisi vaikuttaa henkilön 
mahdollisuuksiin ilmaista itseään taiteen 
avulla, opiskella taidetta tai tehdä sitä am-
matikseen.

Mitä on osallisuus?

Osallisuudessa on tärkeintä, että osallistuja 
tuntee itsensä osalliseksi. Tämä tarkoittaa, 
että hän tuntee oman roolinsa merkittäväk-
si ja kokee voivansa tuoda ajatuksiaan esille 
yhteisössä.

Osallisuuden toteutumiseksi taiteessa tarvi-
taan yhteisöjä, joissa vammaisten henkilöi-
den on mahdollista toimia yhdenvertaisena; 

tulla nähdyksi, kuulluksi ja tunnustetuksi 
ainutlaatuisena ihmisenä, omana itsenään, 
taiteen tekijänä ja arvokkaana osana yhtei-
söä. Osallisuuden toteutuminen yhteisös-
sä edellyttää yhdessä toimimista niin, että 
jokaisella on todellisia mahdollisuuksia ja 
valtaa vaikuttaa yhteisön asioihin ja kantaa 
niistä vastuuta.

Osallisuutta edistämällä vähennetään eriar-
voisuutta ja estetään syrjäytymistä. Harva 
aktiivisesti syrjäytyy. Yleensä kyse on siitä, 
että yhteiskunnan käytännöt ja rakenteet syr-
jäyttävät ihmisen. Osallisuus on tärkeää pait-
si yksilöille myös koko yhteiskunnalle, koska 
osallisuus tuottaa osallisuutta. 

Mahdollisuus  
vaikuttaa omaan, 
oman yhteisön ja 

yhteiskunnan 
toimintaan tekee 

ihmisestä 
osallisen.
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Rikkoessaan rajoja erityistä tukea tarvitse-
vat kuvataiteilijat kyseenalaistavat vallitse-
vat käsitykset tuetusta taidetyöskentelystä 
ja vammaisuudesta. Näin kaikkien erityistä 
tukea tarvitsevien ja vammaisten henkilöiden 
osallistumisedellytykset vähitellen paranevat.  

Osallisuus on eettinen ideaali. Siihen sisäl-
tyy ihanne yhteisöstä, jonka jäsenet kokevat 
olevansa sen arvokkaita jäseniä,  jotka voivat 
ja haluavat toimia yhteisön kautta myös ym-
päröivässä maailmassa. Osallisuus omassa 
taidetoimipaikassa luo edellytykset laajem-
malle kulttuuriselle ja yhteiskunnalliselle osal-
lisuudelle.

Miten kulttuurista 
osallisuutta tuetaan?

“Tukea työskentelyyn voi saada, mutta eri-
tyistä tukea tarvitsevan taiteilijan on vaikea 
luoda kilpailukykyinen taiteilijaura. Teosten 
laatu kyllä riittää, mutta taiteilijuuden edistä-
minen on kokopäiväistä työtä tavallisellekin 
ammattitaiteilijalle.”

“Pitäisi kirjoittaa samalla lailla kuin muusta-
kin taiteesta. ‘Tästä tulee iloiselle mielelle’ 
ei ole kunnioittavaa taidepuhetta. Puhutaan 
hienoista maalauksista, kuin ne olisivat las-
ten tekemiä: ‘kivat värit’. Asenne kuuluu takaa, 
ja se on aika yleistä.”

Kettukin vuoden 2018 taiteilija 
Antero Laine / Kuva Pekka Syrjälä

Vammaiset henkilöt tulee nähdä yhden-
vertaisina kulttuurin ja taiteen tuottajina 
ja kuluttajina. Heille tulee tarjota riittävästi 
mahdollisuuksia kehittyä taiteen tekemi-
sessä. Vammaisten ihmisten oikeuksia 
koskeva YK-sopimus edellyttää, että heille 
turvataan mahdollisuus kehittää ja käyttää 
luovia taiteellisia kykyjään paitsi omaksi 
hyödykseen myös yhteiskunnan ja kulttuu-
rin rikastamiseen.

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden jou-
kossa on taiteellisesti erityislahjakkaita hen-
kilöitä, joiden on mahdollista koulutuksen 
ja tuen avulla kehittyä ammattitaiteilijoiksi. 
Taiteilijuus ei kuitenkaan ole vammaisten 
ihmisten saavutettavissa, mikäli heillä ei ole 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuurihar-
rastuksiin, taiteen ja kulttuurin opiskeluun 

Kulttuurinen 
osallisuus perustuu 
yhdenvertaisiin 
osallistumis-
mahdollisuuksiin.
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Vammaiset henkilöt tulee nähdä yhden-
vertaisina kulttuurin ja taiteen tuottajina 
ja kuluttajina. Heille tulee tarjota riittävästi 
mahdollisuuksia kehittyä taiteen tekemi-
sessä. Vammaisten ihmisten oikeuksia 
koskeva YK-sopimus edellyttää, että heille 
turvataan mahdollisuus kehittää ja käyttää 
luovia taiteellisia kykyjään paitsi omaksi 
hyödykseen myös yhteiskunnan ja kulttuu-
rin rikastamiseen.

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden jou-
kossa on taiteellisesti erityislahjakkaita hen-
kilöitä, joiden on mahdollista koulutuksen 
ja tuen avulla kehittyä ammattitaiteilijoiksi. 
Taiteilijuus ei kuitenkaan ole vammaisten 
ihmisten saavutettavissa, mikäli heillä ei ole 
yhdenvertaisia mahdollisuuksia kulttuurihar-
rastuksiin, taiteen ja kulttuurin opiskeluun 
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tai ammattitaiteilijana toimimiseen. Siksi 
koulussa, harrastustoiminnassa, ammatil-
lisessa koulutuksessa sekä työ- ja päivä-
toiminnassa tulisi nykyistä paremmin ottaa 
huomioon vammaisten henkilöiden yksilölli-
set kiinnostuksen kohteet ja taipumukset ja 
tukea vahvuuksia. Esimerkiksi työ- ja päivä-
toiminnassa pitäisi nykyistä useammin tar-
jota mahdollisuutta taidetoimintaan. Myös 
harrastustoiminnan pitäisi olla avointa kaikil-
le ja vammaisille ihmisille tulisi tarjota tukea 
osallistumiseen. Käytännössä tämä tarkoit-
taa esimerkiksi henkilökohtaista tukea ja kul-
jetuspalveluja.

1.3 Taiteen 
merkitys

Pohditaan taiteen merkitystä ja 
paikkaa yhteiskunnassa sekä 
taidepuheen luonnetta.

Miksi taide on tärkeää?

”Olen aina halunnut tehdä taidetta, mutta 
minulla ei ollut mahdollisuutta päästä taide-
kouluun. Nyt olen siellä, missä haluan olla. 
Olen niin onnellinen, kun saan tehdä taidetta. 
Taide merkitsee minulle vapautta. Siinä mi-
kään ei ole väärin, ja voin tehdä kaiken omalla 
tavallani.”

”Joistain asioista on hankala puhua. Voin näyt-
tää ne kuvissani.”

Taide on tärkeä ihmisoikeus erityisen omi-
naislaatunsa vuoksi. Taiteen tekeminen on 
tapa viestiä. Se on oman kulttuurin ilmaus. 
Taide on keino osallisuuteen eli aktiiviseen 
toimijuuteen, mahdollistaen joukkoon kuu-
lumisen ja vaikuttamisen. Kuvien ja taideil-
maisun kautta voivat yhteiskunnassa saada 
äänensä kuuluville myös ne, joilta puuttuvat 
puhutut sanat. Taidetta tekevä ihminen ai-
van konkreettisesti osallistuu maailmaan ja 

Taide tarjoaa 
mahdollisuuden 
tulla nähdyksi ja 
kuulluksi omassa 
lähiympäristössä, 

kulttuurin kentällä 
ja laajemmin 

yhteiskunnassa.
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kulttuuriin, luo sitä uudelleen omasta näkö-
kulmastaan.

Vammaisten henkilöiden asema on valitetta-
van usein muiden ihmisten ja yhteiskunnan 
rakenteiden toimesta rajattu. Taide voi antaa 
yhdenvertaisen mahdollisuuden oman maa-
ilmasuhteen muokkaamiseen ja tarkaste-
luun. Taiteessa on vapaus paitsi yksilölliseen 
ajatteluun myös yhteisölliseen jakamiseen.

Kuuluuko taide vain 
lahjakkaille?

”Mahdollistetaan kaikille kaikkea, mutta tar-
jotaan lahjakkaille sitten vähän enemmän.”

“Taide ei kiinnosta kaikkia. Sekin pitää hy-
väksyä.”

Taidemaailman toimintaan kuuluu se, että 
nostetaan esiin lahjakkuuksia. Taiteen teke-
minen ei kuitenkaan ole vain lahjakkaiden 
yksinoikeus. Se on jokaisen ihmisen oikeus 
kykyihin ja harrastuneisuuteen katsomatta. 
Siksi taide ja taidekasvatuspalvelut on tehtä-
vä saavutettavaksi kaikille.

On äärimmäisen epätodennäköistä, että kai-
kista erityistaidetoimintaan osallistuvista 
tulisi taideammattilaisia. Taiteilijuus vaatii 
paitsi motivaatiota myös merkittävää tai-
teellista ilmaisukykyä, jota usein kutsutaan 
taiteelliseksi lahjakkuudeksi. Kaikki kehitys-

vammaiset ja muut erityistä tukea tarvitse-
vat henkilöt eivät kuitenkaan ole kuvallisesti 
lahjakkaita. Joskus tekijän teosten kiinnos-
tavuus ilmenee vasta pitkän harrastuneisuu-
den tai monien tekniikkakokeilujen jälkeen. 
Kaikilla on kuitenkin oikeus harrastaa ja op-
pia. Taiteen tekijyyteen kuuluvat satunnai-
nen taiteen tekeminen, taideharrastaminen, 
taideopinnot ja taideammattilaisuus. Koko 
taiteen ja kulttuurin kentän pitää olla avoin 
ja mahdollinen myös erityistä tukea tarvit-
seville henkilöille, aina lapsesta ikäihmiseen 
saakka. 

Huomion arvoista on, että erityistä tukea tar-
vitseva henkilö voi olla taiteellisesti erityis-
lahjakas. Tuen tarve ja taiteellinen ilmaisu-
kyky eivät ole toistensa vastakohtia. Taitei-
lijuus vaatii joka tapauksessa kehittyäkseen 
harjaannusta. Erityistä tukea tarvitsevan tai-
teilijan teokset voivat olla korkealaatuisia ja 
kiinnostavia. Niiden on mahdollista lunastaa 
paikkansa taidemaailmassa ”tavallisen” tai-
teen rinnalla ilman erityiskohtelua.

Erityistä tukea tarvitsevat 
taiteilijat ovat taiteellisesti 

ilmaisukykyisiä.
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Kenelle taidetta tehdään?

Erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden teke-
män taiteen ja taidetoiminnan tunnetuksi 
tekeminen ja oikeuksien puolustaminen 
tekee erityistaidetoiminnan ja sen tarpeen 
näkyväksi. Erityistä tukea tarvitsevan taitei-
lijan pitämä näyttely tai julkistettu teos voi 
rohkaista toista erityistä tukea tarvitsevaa 
henkilöä omaan luovaan ilmaisuun. Se voi 
tarjota tärkeän samaistumiskohteen ja kult-
tuurisen keskustelun mahdollisuuden.

Erityistaidetoiminnassa syntynyttä taidetta 
ei kuitenkaan tulisi suunnata vain erityisryh-
mille vaan niin sanotulle suurelle yleisölle. 
Se voi välittää tärkeää tietoa erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden elämästä, ajatuksis-
ta ja tunteista. Erityistaidetoiminnassa syn-
tynyt taide rikastaa ja moniäänistää taide- ja 
kulttuuritarjontaa.

Taiteen avulla on kautta aikojen otettu kan-
taa ja osallistuttu yhteiskunnalliseen kes-
kusteluun. Myös erityistä tukea tarvitsevilla 
taiteilijoilla on tämä oikeus. Eräät erityistä 
tukea tarvitsevat taiteilijat käsittelevät tai-
teessaan vammaisuuteen liittyviä teemoja. 
Tällöin heidän taidettaan voi kutsua vam-
maispoliittiseksi taiteeksi.

Erityistaide-
toiminnassa taidetta 

tehdään ihmisille 
ja yleisölle, ei 

erityisryhmille.

Tarvitaanko taidepuheessa 
selkokieltä?

“Pitäisi ottaa huomioon enemmän. Teos-
luettelot on monesti tosi pienellä präntillä.”

Teosten fyysinen saavutettavuus ei tarkoi-
ta taiteen sisältöjen avautumista. Taiteessa 
voidaan lisätä yhdenvertaisuutta ja ulottaa 
taiteen sisällöt paremmin kaikkien yleisöjen 
ulottuville selkokielisen viestinnän avulla. 
Selkokieli on sisällöltään, sanastoltaan ja ra-
kenteeltaan yleiskieltä helpommin luettavis-
sa ja ymmärrettävissä.

Taiteilijana toimimiseen liittyy myös taidea-
lan tiedollisten valmiuksien hankkiminen ja 
kollegiaalinen vuorovaikutus taidekentän toi-
mijoiden kanssa. Alan seuraamisen myötä 
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erityistä tukea tarvitsevan taiteilijan oma toi-
minta asettuu laajempaan taiteen kontekstiin.

Selkokielistä tietoa taiteesta on tällä hetkellä 
hyvin niukasti saatavilla, vaikka siitä hyötyi-
sivät erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 
lisäksi ainakin vanhukset, kieltä vasta opet-
televat kotoutujat sekä muut selkokielen 
kohderyhmät. Selkokielisyys lisäisi näiden 
ryhmien osallisuutta taidemaailmassa ja hel-
pottaisi taidekeskusteluun osallistumista. 
Erityistaidetoimijat voisivat halutessaan olla 
saavutettavan ja selkokielisen taidepuheen 
edelläkävijöitä.

Selkokielisen sisällön lisäksi olisi hyvä kiin-
nittää huomiota tekstien ja viestinnän visu-
aaliseen selkeyteen.

Selkokieli 
tekee taiteen 

sisällöistä 
saavutettavia.

Tarvitseeko taide etuliitteitä?

“Minulle ei ole koskaan ollut tärkeää määri-
tellä tekemistäni taiteeksi tai itseäni taiteili-
jaksi. En myöskään mieti olenko outsider-tai-
teilija vai jotakin muuta. Minä vaan teen 
juttuja. Se riittää minulle.”

“Aiemmin suhtauduin outsider-taiteeseen 
epäilevästi. Olen muuttanut mieltäni ja nyt 
pidän sitä mahdollisuutena. Se on tarpeeksi 
avoin, jotta voimme täyttää sen haluamillam-
me merkityksillä. Se yhdistää kansainvälistä 
kenttää ja eri maiden studioita.”

Erityistaidetoimintaan liittyvät käsitteet ja ter-
mit ovat ongelmallisia siksi, että ne tuntuvat 
alleviivaavan eroa niin sanottuihin tavallisiin 
taiteilijoihin. Osa niistä on leimaavia, silloinkin 
kun tarkoitus on hyvä ja taiteen yhdenvertai-
suutta puolustava. Varovaisuuteen on syytä, 
sillä sanat ja määritelmät muokkaavat käsi-
tyksiämme ja niiden kautta todellisuutta.

Kaikki ihmiset tulisi nähdä heidän kykyjen-
sä ja rooliensa kautta. Mitään ihmisryhmää 
ei ole oikein luonnehtia toimintarajoitteiden 
pohjalta luotujen käsitteiden avulla. Käytän-
nössä luonnehdintojen välttäminen on vai-
keaa tai mahdotonta, eikä tämäkään julkai-
su siinä aina onnistu. On hyvä muistaa, että 
voimme osittain itse vaikuttaa siihen, millai-
sia leimoja ja merkityksiä annamme asioille 
ja käsitteille. Omia ja muiden käyttämiä sanoja 
ja asenteita on uuden ajattelun valossa mah-
dollista muuttaa.
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Taiteilija tai taideteos eivät tarvitse etuliit-
teitä. Taideteoksen esteettinen arvo ei ole 
riippuvainen sen syntyolosuhteista. Erityis-
taidetoiminnan kentällä on kuitenkin usein 
tarpeen ilmaista, minkälaisessa kontekstis-
sa teokset ovat syntyneet ja millaista tukea 
ja resursseja tarvitaan taidetoiminnan mah-
dollistamiseksi.

Käsitteet ovat tiivistettyä tietoa. Ne auttavat 
meitä hahmottamaan yhtäläisyyksiä ja tar-
kastelemaan asioita yleisellä ja teoreettisel-
la tasolla. Meidän ei tarvitse joka kerta alusta 
lähtien kuvailla, minkälaisessa kontekstissa 
taide on syntynyt, jos voimme viitata siihen 
käsitteellä.

Käsitteet myös luovat ja vahvistavat yhteisöjä. 
Samojen asioiden äärellä työskentelevien 
on helpompi löytää toisensa, jos he käyttä-
vät samoja sanoja. Taiteessa käsitteet myös 
muodostavat yleisöjä ja ohjaavat yleisöjä 
taiteen äärelle. Jos puhumme pelkästä tai-
teesta, meitä on vaikea paikallistaa taiteen 
laajalta kentältä. Yhtenäiset käsitteet ovat 
tärkeitä myös viestiessämme rahoittajille ja 
tukijoille.

Kettukin vuoden 2007 taiteilija Paul Gustafsson 
Kuva Johanna Immeli

Taiteilijat ja 
taideteokset 
eivät tarvitse 

etuliitteitä, mutta 
yhteiset käsitteet 

auttavat kohdistamaan 
huomiomme. 
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Mitä käsitteet tarkoittavat?

ERITYISTAIDETOIMINTA on erityistä tukea 
tarvitsevien henkilöiden taidetoiminnan ala, 
jota ei nimensä mukaisesti olisi ilman erityis-
tä, yksilölle räätälöityä tukea. Erityistaidetoi-
minta ei perustu diagnooseihin tai luokituk-
siin, mutta alaan voidaan katsoa kuuluvan 
kehitysvammaisten, autismikirjon ja laaja-
alaisia oppimisen haasteita omaavien henki-
löiden tuettu taidetyöskentely. Mikäli esimer-
kiksi vammainen taiteilija pystyy työhönsä 
ilman yksilöityjä tukitoimia, kyseessä ei ole 
erityistaidetoiminta. Nimityksellä viitataan 
erityiseen toiminnan rakenteeseen, joka 
mahdollistaa tuetun taiteen tekemisen. 

Erityistaidetoiminnassa syntynyt taide ei kai-
paa erityisen leimaa. Voimme puhua erityis-
taidetoiminnasta tai tuetusta taiteen teke-
misestä, mutta on parempi jättää teokset ja 
taiteilijat ilman etuliitettä. Taiteilijan voi tar-
vittaessa täsmentää olevan erityistä tukea 
tarvitseva taiteilija.

Kuitenkin myös erityistä tukea tarvitseva 
taiteilija on ristiriitainen nimitys. Se helpos-
ti herättää vääristyneitä rooliodotuksia ja 
kielteisiä tulkintoja. Luonnehdinnat jotka pe-
rustuvat ihmisen henkiseen tai fyysiseen ter-
veyteen, niihin liittyviin diagnooseihin ja tuen 
tarpeeseen helposti esineellistävät ihmisen 
ja kieltävät hänen ainutlaatuisuutensa. Kun 
sanomme erityistä tukea tarvitseva, emme 
kerro vielä mitään persoonasta, vaan hen-
kilön suhteestaan normaalina pitämäämme 

toimintakykyyn. Olisi parempi puhua vain 
rakenteista, sillä kaikki ihmiset ovat erilai-
sia. Vasta erilaiset toimintaympäristöt tuo-
vat esille tuen tarpeen. 

OUTSIDER-TAIDE on kansainvälinen kattokä-
site, jonka rajaukset vaihtelevat määrittelijän 
mukaan. Voidaan sanoa, että se on jatkuvas-
sa neuvottelun tilassa, kuten kaikki muutkin 
kuvataiteen aikalaismuodot. Lähtökohtaisesti 
outsider-taiteella tarkoitetaan kuvataidetta, 
joka on taidemaailman valtavirran ulkopuolel-
la tehtyä ja on usein jonkun taideasiantuntijan 
toimesta taiteeksi tunnistettua.  

Outsider-taiteen juuret ulottuvat psykiatris-
ten hoitolaitosten historiaan. Niissä potilai-
den piirustuksia alettiin kerätä 1800-luvun 
loppupuolella diagnostisiin tarkoituksiin. 
Englanninkielinen outsider art -käsite esiintyi 
ensimmäistä kertaa taidehistorioitsija Roger 
Cardinalin vuonna 1972 ilmestyneessä sa-
mannimisessä teoksessa. Sitä alettiin taide-
puheessa käyttää käännöksenä Jean Dubuf-
fetin kehittämälle ranskankieliselle art brut 
-termille, mutta todellisuudessa käsitteet 
ovat sukulaiskäsitteitä, eivätkä ole koskaan 
tarkoittaneet aivan samaa. 

Outsider-taide sisältää viittauksen ulkopuoli-
suuteen. Ulkopuoliseksi nimeämisen perus-
tana on se, että on olemassa sisäpiiri, jonka 
rajat hahmotamme. Outsider-taiteen kohdalla 
tämä sisäpiiri on kuvataiteen valtavirta ja 
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taidemaailma instituutioineen. Taiteessa 
ulkopuolisuuden ilmeneminen vaatii sen, 
että tunnistetaan luovuuden muotoja, joita 
on jostain syystä hankalaa paikantaa taide-
maailman luokituksin. Kun sopivaa kulttuu-
rista lokeroa ei löydy, on sellainen keksittävä. 
Koska taideilmaisu ei ole vain taidemaail-
man taiteilijoiden yksinoikeus, vaan kum-
puaa inhimillistä perustarpeesta olla luova 
ja tehdä jotain erityistä, on taidemaailman 
marginaaleissa kautta aikojen syntynyt ala-
kulttuureita. Outsider-taiteen tapauksessa 
itseoppineiden taiteen tekijöiden luovuuden 
ympärille on rakentunut kokonainen vaihto-
ehtoinen taidemaailma eli varjoinstituutio 
omine taiteilijoineen, keräilijöineen, tapahtu-
mineen, organisaatioineen, gallerioineen ja 
julkaisuineen.  

Outsider-taiteen tekijät ovat usein itseoppinei-
ta taiteilijoita.  He luovat taidettaan taidemaa-
ilman kontekstin sijaan omassa asuinympä-
ristössään tai taidestudioissa, missä saavat 
tukea taiteen tekemiseen. Käsitteen piiriin 
kuuluu historiallinen art brut -taide, nykykan-
santaide (Suomessa ITE-taide), visionääriset 
taideympäristöt sekä erityistä tukea tarvitse-
vien taiteilijoiden taide. 

Vaikka vielä vuosituhannen vaihteessa outsi-
der-taiteen määrittelyä leimasi erilaisuuden ja 
yhteiskuntaan sopeutumattomuuden eetos, 
outsider-taiteen kenttä on avautumassa 
uusille ja ajanmukaisemmille tulkinnoille. 
Outsider-käsitteen alla on syntynyt laajo-
ja kansainvälisiä verkostoja, jotka tukevat 

taiteilijoidensa yhdenvertaisuuden pyrki-
myksiä taiteen kentällä. Kulttuurisesti out-
sider- taiteen merkitys onkin sen moniää-
nisyydessä. Se tuo taideyleisön kuuluville 
viestejä, jotka muuten voisivat jäädä kuu-
lematta. Outsider-termin loukkaavaksikin 
koetun luonteen vuoksi on kuitenkin parem-
pi puhua outsider-taiteesta sateenvarjokäsit-
teenä ja taidemuotona, eikä liittää ulkopuoli-
suutta etuliitteellä taiteen tekijään.

Vammaispoliittinen taide käsittelee vam-
maisuuden kokemusta. Kaikki vammaisten 
henkilöiden tekemä taide ei siis ole vam-
maistaidetta. Vammaispoliittisen taiteen ta-
voitteena on tuoda esille mitä vammaisuus 
tarkoittaa poliittisesti, henkilökohtaisesti ja 
esteettisesti. Vammaispoliittinen taide tekee 
näkyväksi yhteiskunnassa vallitsevia epä-
kohtia, syrjintää ja vammaisuuteen liittyviä 
stereotypioita. Vammaispoliittisista taidetta 
tekevät taiteilijat kokevat usein olevansa ak-
tivisteja. He  pyrkivät taiteellaan tukemaan 
yhteistä, positiivista vammaisidentiteettiä. 
Osa erityistaidetoiminnassa tehtävästä tai-
teesta on luonteeltaan aktivistista ja vam-
maispoliittista. 
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1.4 Erityinen 
tuki taiteessa

Tarkastellaan mitä tarkoittaa 
erityinen tuki taiteen yhteydessä

Mitä tarkoittaa 
erityinen tuki?

“Ohjataan kaikessa. Taiteessa ja muussa. 
Täällä eletään rinnakkain.”

“Toisinaan juutun oman pääni sisään. Kes-
kustelu ohjaajan kanssa auttaa jatkamaan.“

Yhdenvertaisuuteen pyrittäessä on hyvä 
muistaa, ettei se tarkoita sitä, että kaikkia 
ihmisiä pitäisi kohdella kaikissa tilanteissa 
samalla tavoin. Yhdenvertaisuus edellyttää 
usein aktiivista huomioon ottamista ja tuki-
toimia, jotta samat mahdollisuudet olisivat 
kaikkien ulottuvilla. Esimerkiksi eri tavalla 
vammaisten henkilöiden kohtaamat osalli-
suuden esteet ovat erilaisia. Vaikka taustal-
la vaikuttaisi sama lähtökohta eli vaikeus 
osallistua taidemaailman toimintaan ilman 
tukea, edellyttävät käytännön toiminnassa 
tarvittavat ratkaisut ja asiantuntemus kunkin 
henkilön tilanteeseen ja yksilölliseen tuen 
tarpeeseen perehtymistä. 

On sanomattakin selvää, ettei vammaisuus 
ole sairaus jota pitäisi pyrkiä parantamaan. 
Se mitä voidaan parantaa ja muuttaa ovat 
yhteiskunnan rakenteet ja käytännöt. Vam-
maisuus tai tuen tarve ei tee elämästä huo-
noa tai vähempiarvoista, kunhan yksilö saa 
tuntea olevansa hyväksytty ja hänelle anne-
taan  hänen tarvitsemaansa apua ja tukea, 
oli kyse sitten asumispalveluista tai taiteen 
tekemisestä. 

Erityistaidetoiminnasta tekee erityistä yksilöl-
lisen tuen tarve. Puhuttaessa erityistä tukea 
tarvitsevista taiteen tekijöistä kyseessä on 
hyvin heterogeeninen ryhmä. Jokaisella on 
oma persoonakohtainen ja tilanteesta riippu-
vainen tuen tarpeensa.

Erityistaide-
toiminnassa 
ihminen on 

tärkein ja taide 
jää toiseksi.
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Erityinen tuki tarkoittaa henkilön pyrkimyk-
siä ja toimintarajoitteita huomioon ottavaa, 
personoitua tukea. Erityistaidetoiminnassa 
tuki voi olla henkistä tai fyysistä ja hyvinkin 
käytännönläheistä, esimerkiksi taidemateri-
aalien ja -tarvikkeiden hankkimista sekä apua 
taidemaailmassa toimimiseen. Voi olla, että 
erityistä tukea tarvitseva henkilö tarvitsee tu-
kea kaikessa toiminnassaan läpi koko teko-
prosessin.

Ennen kaikkea erityinen tuki tarkoittaa estei-
den poistamista tuetun henkilön osallisuu-
den tieltä. Jokaisessa työvaiheessa onkin 
hyvä miettiä, miten voi varmistua siitä, että 
tehdyt päätökset ovat taiteen tekijän eivätkä 
ohjaajan. Päätöksillä taiteen tekemisen yh-
teydessä voidaan tarkoittaa kaikkea aiheen 
valinnasta värien sekoittamiseen ja teoksen 
viimeistelyyn.

Osa kokeneista taiteen tekijöistä ei erityis-
taidetoiminnassa tarvitse paljoakaan tukea 
varsinaiseen suoritukseen tutulla tekniikalla. 
He kuitenkin usein tarvitsevat apua työsken-
telyn alkuun pääsemisessä ja sen lopetta-
misessa sekä taiteellisen ajatteluprosessin 
hallinnassa. Taiteen tekeminen on täynnä 
valintoja. Taiteellisessa ajattelemisessa oh-
jaajan apu on kokeneellekin erityistä tukea 
tarvitsevalle taiteilijalle tarpeen.

Taideammattilaisen voi joskus olla haasta-
vaa pysyä taka-alalla ja toimia vain tukena, 
jos taidekysymyksissä tuntee tietävänsä pa-
remmin. Silloin täytyy muistaa, ettei ohjaaja 

ole mahdollistaja vain taiteelle, vaan toisen 
ihmisen oikeuksille ja henkilökohtaisille ta-
voitteille.

Millaista taidetta tehdään?

“Tekeminen ei ole vaikeaa. Aloittaminen on 
vaikeaa, enkä ole varma milloin lopettaa. En 
aina tiedä milloin työ on valmis.”

“Meillä niitä tuloksia ei niin tule, se voi olla 
vain ohikiitävä hetki. Dokumentointi olisi tär-
keää tämän taiteen vaikuttavuuden todista-
miseksi. Joskus ihan mahtavasta taidetoi-
minnasta jää tulokseksi vain oma muisto ja 
kuolainen läntti.”

Se miten ja millaista taidetta tehdään perus-
tuu taiteen tekijän kanssa asetettuihin tavoit-
teisiin. ”Kaikille samaa” on harvoin paras kei-
no taata yhdenvertaisten mahdollisuuksien 
toteutuminen taideilmaisussa. Esimerkiksi 
syvästi kehitysvammaisen henkilön saattaa 
olla vaikeaa osallistua kuvalliseen työsken-
telyyn, koska hänellä voi olla hankaluuksia 
muodostaa mielikuvaa esineen ja kuvan 
välisestä yhteydestä. Moniaistinen taide-
työskentely sen sijaan voi tarjota elämyksiä 
ja antaa mahdollisuuden kommunikointiin ja 
yhteisölliseen tekemiseen.

Taiteen tekijöiden kanssa on hyvä kokeilla 
kaikenlaista työskentelyä, koska on lähtö-
kohtaisesti väärin päättää toisen puolesta, 
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mihin hän kykenee ja mikä hänelle sopii. Lähes 
kaikkea voidaan tehdä tuetusti, tuen tarve vain 
vaihtelee. Jossain vaiheessa voi tulla eteen 
tilanne, jossa avustaja tai ohjaaja tuntuu 
tekevän suurimman osan toteutuksesta. On-
gelmallista tästä tulee silloin, jos luova teki-
jyys ei ole enää erityistä tukea tarvitsevalla 
henkilöllä. 

Taiteen tekemisessä käytetyt menetelmät ja 
välineet olisi suotavaa valita yhdessä ja niissä 
tulisi painottua henkilön mielenkiinnon koh-
teet tai taipumukset. Jotta valinta olisi mah-
dollista, pitäisi erityistaidetoiminnassa esitel-
lä mahdollisimman monenlaisia tekniikoita ja 
lähestymistapoja.

Mikä tekee taidetoiminnasta 
erityistä?

Erityistaidetoiminnan tavoitteena ei ole olla 
erityistä vaan mahdollistaa tavallinen taide-
työskentely myös niille, joille taiteen teke-
minen asettaa sellaisia haasteita, joista he 
eivät yksin selviä. Hyvä lähtökohta kaikessa 
on toimia ensin tavallisesti ja mahdollistaa 
tuen saanti tarvittaessa.

Taidetyöskentelyssä ei kannata jämähtää 
varmoihin ratkaisuihin ja toimiviksi tiedettyi-
hin käytäntöihin. Taiteessa jatkuvat kokeilut 
ovat avain uudistumiseen, kehitykseen ja 
korkeaan taiteelliseen laatuun.

Hyviä toimintatapoja:

1. Ota huomioon henkilön ikä valitessanne 
menetelmiä ja materiaaleja. Kehitysvammai-
sella aikuisella on paljon enemmän elämän-
kokemusta ja erilainen ajatusmaailma kuin 
lapsella. Valitkaa taidetyöskentelyn perus-
taksi biologiseen ikään sopivia menetelmiä 
ja materiaaleja.

2. Työskentele kiireettömästi. Erityistaidetoi-
minnassa kommunikaatioon ja valmistelui-
hin saattaa kulua tavallista enemmän aikaa. 
Kiireettömässä ilmapiirissä taiteen tekemi-
sestä ei tule hutaistua suorittamista, vaan 
rauhallinen tahti kannustaa syventymiseen 
ja harkittuun työskentelyyn. Työn äärellä vii-
pyminen on tärkeää myös kommunikaation 
ja toimivan vuorovaikutuksen kannalta.

3. Aina ei tarvitse syntyä kerralla valmista. 
Taideteoksen luominen ei ole yhden tapaa-
miskerran mittainen harjoitus. Taiteelliset 
prosessit voivat olla pitkiä ja taideteoksen 
suunnittelu, toteutus ja viimeistely voivat vie-
dä pitkänkin ajan.

4. Jäsennä, selkiytä ja jaksota toimintaa. Sel-
keä ja ennalta läpikäyty toiminnan rakenne 
varsinkin uusien tekniikoiden ja työtapojen 
äärellä helpottaa toiminnan ennakointia ja 
ymmärtämistä. Toisaalta taiteeseen liittyy 
paljon ennakoimattomuutta, joten suunnitel-
mia pitää voida muuttaa, jos luova prosessi 
sitä edellyttää.
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5. Havainnollista ja käytä selkeitä ohjeita ja
esimerkkejä ohjaamisen apuna. Voit esi-
merkiksi asettaa esille muistilappuja pe-
rusasioista, kuten värien sekoittamisesta, 
ihmisen mittasuhteista ja työvaiheiden jär-
jestyksestä. Muistilaput auttavat asioiden 
sisäistämistä, mutta myös tekevät työsken-
telystä varmempaa. Muistilappujen laadin-
nassa käytä tarvittaessa apuna kuvakom-
munikaatiota.

6. Yhteisymmärrys perustuu vastavuoroisuu-
teen. Älä ole itse kokoajan äänessä, vaan 
odota ja anna aikaa toisen puheelle ja kom-
munikaatiolle. Anna tilaa toisen persoonal-
liselle tavalle toimia. Ole avoin vuorovaiku-
tukselle, keskity ymmärtämään ja vastaa 
viesteihin.

7. Monilla henkilöillä on vaikeuksia toiminnan 
aloittamisessa. Tue alkuun pääsyä, mutta älä 
tee toisen puolesta. Anna aikaa ja kannusta.

Kaikenlaista 
taidetta voidaan 
tehdä tuetusti.

1.5 Hyvä 
ympäristö

Tarkastellaan millaisessa 
ympäristössä taidetta tehdään

Millainen on turvallinen
taiteen tekemisen 
työympäristö?

Fyysinen ja henkinen työsuojelu kuuluu tär-
keänä osana eettiseen taidetyöskentelyyn. 
Erityistaidetoiminnassa noudatetaan yleisiä 
työturvallisuusohjeita ja -määräyksiä. 

Huomioi erityisesti:

Työssä käytetyt maalit, liuottimet, liimat 
ja muut kemikaalit ovat usein terveydelle 
haitallisia. Käytä hyviä suojaimia ja 
huolehdi työtilan ilmanvaihdosta. 
Noudata kemikaalien käyttöohjeita ja 
käytä kemikaaleja säästeliäästi.

Huolehdi työergonomiasta. Käytä 
asianmukaisia työvälineitä. Muista 
pitää taukoja.
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Noudata erityistä huolellisuutta 
käyttäessäsi teräviä työvälineitä ja 
sähkölaitteita.

Hyvä valaistus on tärkeää. Liika 
hämäryys ja kirkkaat valot rasittavat 
molemmat silmiä.

Ylläpidä jokaista kunnioittavaa 
keskustelukulttuuria ja puhetapaa. 

Kiire, rauhattomuus ja meteli rasittavat 
jokaista. Rauhoita työskentelytila 
häiriöiltä. Tarvittaessa apuna voi käyttää 
esimerkiksi yksityisyyttä luovia sermejä 
ja kuulosuojaimia.

Työympäristön turvallisuus ulottuu myös 
henkiseen työsuojeluun ja ilmapiiriin. Termiä 
turvallisempi tila käytetään kuvaamaan niitä 
periaatteita, joilla pyritään tarjoamaan pai-
kallaolijoille ja osallistujille tunne fyysisestä 
ja henkisestä turvallisuudesta. Turvallisem-
man tilan periaatteisiin kuuluvat yleensä esi-
merkiksi avoimuus ja ennakkoluulottomuus, 
kannustavuus, tilan ja puheenvuoron anta-
minen kaikille, osallistaminen, keskinäinen 
kunnioitus, luottamuksellisuus, fyysinen kos-
kemattomuus sekä oikeus oman identiteetin 
määrittelyyn. Kiellettyjä asioita puolestaan 
ovat syrjintä, häirintä, vihamielisyys ja pois-
sulkeminen. 

Millainen on 
luottamuksellinen 
työympäristö?

“Ei mua enää mitkään kysymykset järkytä. 
Tuossa joku tekee omaa työtään ja sitten 
tulee seksiasiat mieleen. Jaetaan näitä asioi-
ta. Voi siinäkin tilanteessa vähän supista sit-
ten, että jutellaanpas kahden kesken, ettei 
kannata näistä asioista ihan kaikille huudella. 
Kyllä kaikesta puhutaan.”

”Ei edes äidille kuulu kaikki asiat. Hyvää tah-
too kaikki, mutta aikuisella on omat asiat.”

Luottamuksellisuus rakentuu siitä, millaisin 
sanoin ja teoin suhtaudumme toiseen ihmi-
seen. Jokainen ihminen on itsessään arvo-
kas ja oikeutettu arvokkaaseen kohteluun. 
Luottamuksellinen suhde taidetoiminnassa 
usein johtaa siihen, että tuen tarvitsija ker-
too luottamuksellisia ja yksityisyyden piiriin 
kuuluvia asioita itsestään. Avoin asioiden 
käsittely on luontaista omasta kokemus-
maailmasta kumpuavan taiteellisen luomis-
prosessin yhteydessä. Yhteisöllisyyden ja 
hyvien tapojen perustana on, että kunnioi-
tamme ja vaalimme avointa ja luottamuk-
sellista ilmapiiriä, olivatpa taidetoimintaan 
osallistujat vammaisia tai vammattomia. 
Luottamukseen kuuluu, ettemme kerro asioita 
eteenpäin. Usein erityistaidetoiminta tapah-
tuu rakenteissa, joissa on säädetty asiakas-
suhteen luottamuksellisuudesta ja vaitiolo-
velvollisuudesta.
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Erityistä tukea tarvitsevan aikuisen ihmi-
sen yksityisyyteen liittyvistä asioista ei tuli-
si keskustella tai sopia perheenjäsenten tai 
esimerkiksi asumispalvelujen henkilöstön 
kanssa ilman henkilön läsnäoloa tai hänen 
tietämättään. Joskus on järkevää ottaa 
yhteyttä edunvalvojaan tai ohjaavaan hen-
kilöön, joka voi päätöksentekotilanteessa 
auttaa erityistä tukea tarvitsevaa henkilöä 
ymmärtämään ja ottamaan kantaa käsiteltä-
vään asiaan.

Onko materiaaleilla 
merkitystä?

Taidetyöskentelyssä käytettävien materi-
aalien ja välineiden laatuun tulee kiinnittää 
huomiota, jotta työskentely on turvallista, 
mielekästä ja tuloksellista. Laadukkaat tai-
demateriaalit myös takaavat teosten säily-
vyyden, mikä on tärkeää kokoelmien muo-
dostuksen kannalta. Vesiliukoiset ja nopeasti 
kuivuvat, laadukkaat akryylimaalit on mones-
sa toimipaikassa todettu käytännöllisiksi, niin 
työskentelyn nopeuden kuin tarvittavien tilo-
jenkin kannalta.

Taidetyöskentelyssä olisi kuitenkin hyvä 
käyttää tuttujen ja turvallisten materiaalien 
ohella myös kokeellisia, nykytaiteellisia tai 
käsityöilmaisuun viittaavia työskentelytapo-
ja ja materiaaleja. Taiteellinen laatu ei perus-
tu valittuihin tekniikoihin ja materiaaleihin, 
vaan omaääniseen luovaan ilmaisuun. Jol-
lekin taiteen tekijälle villalanka tai kierrätys-
pahvi voi sopia paremmin kuin perinteiset 
taidemateriaalit. Vain kokeilemalla voi löytää 
luontevimman ilmaisutavan.

Henkilökohtaisten tarpeiden mukaan valitut 
työvälineet ja -materiaalit mahdollistavat 
onnistumisen taidetyöskentelyssä. Jos tai-
teen tekijällä  on  motorisia haasteita, esimer-
kiksi lyhytvartiset siveltimet, liukumattomat 
alustat, voimakaskontrastiset maalausalan 
rajaukset ja sapluunat voivat ratkaisevasti 
helpottaa tavoitteeseen pääsyä. Ohjaajan 

Taiteen 
tekeminen 
saa ihmiset 

avautumaan. 
Luottamuksellisessa 

ilmapiirissä 
työskentely tuntuu 

turvalliselta.
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ammattitaitoon kuuluu etsiä näitä työsken-
telyä helpottavia ratkaisuja yhdessä taiteen 
tekijän kanssa.

Taidetyöskentelyn eettisyyteen kuuluu myös 
se, että laadukkaille työskentelyvälineille 
varmistetaan pitkä käyttöikä huolehtimalla 
niistä hyvin. Samoin materiaalien kohdalla 
pyritään käyttämään mahdollisimman ympä-
ristöystävällisiä tuotteita ja vältetään hukka-
materiaalin syntymistä ja tuhlausta. 

Teosten 
taiteellinen arvo 

ei määräydy 
valitun tekniikan 
tai materiaalien 

mukaan.

1.6 Tekijän 
oikeudet

Pohditaan taiteilijan oikeuksia ja 
niihin liittyvää edunvalvontaa

Kuka päättää?

“Kuuntelen mielelläni erilaisia ehdotuksia. Jos-
kus eri ohjaajat ehdottavat erilaisia asioita.
Ehkä kokeilen niistä jotain. Jos se toimii, 
voin käyttää sitä myöhemminkin. Päätös on 
kuitenkin aina minun.“

Ihmisarvon kunnioittamiseen kuuluu, että 
jokainen henkilö nähdään  itsenäisenä, valin-
toihin ja päätöksiin kykenevänä toimijana. 
Itsenäinen päätöksenteko ei kuitenkaan 
tarkoita sitä, että olisi tehtävä kaikki itse tai 
yksin. Jokaisella on vapaus valita ja päättää 
omasta puolestaan ja toisten on kunnioitet-
tava tätä itsemääräämisoikeutta. 

Erityistaidetoiminnassa lähtökohtana on, että 
kaikki taiteen tekijää koskevat ratkaisut on 
tehtävä yhdessä hänen kanssaan ja hänen 
näkemyksiään kunnioittaen. Lisäksi vam-
maisten ihmisten pitäisi olla edustettuina, 
kun heitä koskevista yhteisistä asioista pää-
tetään. Vammaisoikeusliikkeen tunnuslause 
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”Ei mitään meistä ilman meitä” tiivistää tä-
män vaatimuksen, joka ulottuu kaikille aloille 
– myös taiteeseen.

YK:n vammaisoikeussopimus antaa perus-
tan sille, että jokainen ihminen on oman 
elämänsä keskushenkilö ja saa itse tehdä 
omaa elämäänsä koskevat päätökset. Vam-
maisen henkilön kohdalla päätöksenteko 
vaatii usein tukea.

Myös erityistaidetoiminnan piirissä toimivat 
henkilöt pitäisi ottaa voimakkaammin mu-
kaan heitä koskevaan päätöksentekoon. Tai-
de on  merkittävä yhteiskunnallinen vaikutta-
ja ja kulttuurin ilmaus, joten olisi tärkeää, että 
kaikki tekijät olisivat mukana muovaamassa 
taidekentän rakenteita. Yhteinen, tuettu pää-
töksenteko ja vaikuttaminen tulisi olla mah-
dollista niin yksilön, yhteisön, erityistaidetoi-
minnan kuin yhteiskunnankin tasolla.

Kettukin vuoden 2017 taiteilija Hanna Keynäs 
ja Keppulit / Kuva Marko Junttila
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On selvää, ettei kukaan meistä voi tehdä pää-
töksiä ilman, että tuntee ja ymmärtää vaih-
toehtoja. Päätöksenteko vaatii paitsi taus-
tatietoa, myös harjoittelua. On oikeus tehdä 
ratkaisuja, jotka eivät miellytä kaikkia sekä 
oikeus tehdä myös vääriä valintoja. Helposti 
unohdetaan, että riskinotto kuuluu kaikkien 
ihmisten elämään ja pettymyksiltä suojaa-
minen saattaa korostua vammaisten ihmis-
ten kohdalla liikaa. Itsemääräämisoikeus ei 
kenenkään kohdalla tarkoita sitä, että voisi 
toimia miten vain.  Päätöksiin liittyy vastuu 
itsestä ja muista.

Niin isoissa kuin pienissäkin valinnoissa 
parhaita ratkaisuja voidaan etsiä yhdessä 
pohtien ja keskustellen. Toisen puolesta 
päättäminen ei ole mahdollistamista tai 
edunvalvontaa. Ei taiteessa, eikä muualla.

Kenen taide?

Taiteen tekijän oikeudet ja teosoikeudet kuu-
luvat paitsi taiteen etiikan myös juridiikan 
piirin. On tärkeää, että päätösvalta säilyy tai-
teen tekijällä myös tuetussa taidetyöskente-
lyssä.

Kun puhutaan taiteen tekijänoikeuksista, 
avainsana on teoskynnys. Silloin kun toimin-
ta sijoittuu työ- ja päivätoimintaan, tuotos 
jää järjestäjätaholle, mikäli se ei ylitä teos-
kynnystä. Ylittääkseen teoskynnyksen, luo-
van taiteellisen tuotoksen on oltava riittävän 

Ei mitään meistä 
ilman meitä.
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itsenäinen ja omaperäinen, jotta sitä voidaan 
pitää valintoja sisältävänä taideteoksena.
 
Kaikki taideteokset kuuluvat tekijänoikeus-
lainsäädännön piiriin. Erityistä tukea tarvit-
seville taiteilijoille kuuluvat normaalit teki-
jänoikeudet omiin taiteellisiin teoksiinsa. He 
voivat itse päättää, haluavatko luovuttaa näitä 
oikeuksia joiltain osin.

Tekijänoikeudet kuuluvat taiteilijalle myös 
taideteoksen luovutuksen jälkeen. Teoksen 
luovutukseen ei yleensä sisälly tekijänoikeu-
den luovutusta. Siksi luovutuksen ehdot, ku-
ten mitä luovutetaan ja millaiseen tarkoituk-
seen, tulisi sopia riittävän yksilöidysti. Mikäli 
kyseessä ei ole lahja, luovuttamisesta olisi 
hyvä saada vastineeksi jotain, esimerkiksi 
sovittu osuus myyntituotosta.

Keskeistä on, että erityistä tukea tarvitseva 
henkilö varmasti ymmärtää sopimansa. Sel-
keä sopiminen on kaikkien osapuolten etu. 
Erityistaidetoimipaikan on luontevaa toimia 
taiteilijan edustajana ja taidemanagerina.

Sopimuksia ja sopimusmenettelyjä on mo-
nenlaisia. Suullinen sopimuskin on pätevä, 
mutta vaikeasti todennettavissa jälkikäteen. 
Esimerkiksi videoitu “peukutus” voi toimia 
erityistä tukea tarvitsevan henkilön allekirjoi-
tuksena, mikäli kirjallista allekirjoitusta ei ole 
mahdollista saada.

Taide 
kuuluu 

tekijälleen.

Mistä pitää sopia?

Jotta turvataan kaikkien osapuolten oikeuk-
sia, tarvitaan erilaisia sopimuksia ja lupia, 
joista on syytä keskustella yhdessä. Vam-
malla tai tuen tarpeella ei tulisi olla sopi-
muksen teossa merkitystä. Avainasemassa 
eettisesti toimittaessa onkin esittää asiat 
selkokielisesti ja selittää havainnollisesti. 
Kaikkien osapuolten on  ymmärrettävä  mitä 
sovitaan ja mitä sopiminen käytännössä tar-
koittaa.

Lähtökohta sopimuksen teossa on, että eri-
tyistä tukea tarvitsevaa taiteilijaa kohdellaan 
samoin, kuin ketä tahansa taiteilijaa. Hyvänä 
käytäntönä voidaan pitää, että ensin pohdi-
taan, miten toimittaisiin niin sanotun taval-
lisen taiteilijan kohdalla. Vasta sen jälkeen 
ajatellaan ”erityisesti”.

Kuvausluvista, haastatteluista, teosten julki-
sesta esittämisestä ja muusta näkyvyydestä 
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päättää täysi-ikäinen henkilö lähtökohtaises-
ti itse. Hän on kuitenkin oikeutettu saamaan 
päätöksentekoa varten tarkoituksenmukais-
ta tukea. Jos henkilöllä on edunvalvoja, töi-
den myynnistä ja muista vastaavista sopi-
muksista on tarpeen informoida häntä.

Käytännössä monet taidetoimipaikat toimi-
vat taiteilijoiden edustajina taidemaailmas-
sa. Tämä työ muistuttaa agentin tai jopa 
managerin toimintaa. On tärkeää käydä 
säännöllisin väliajoin keskustelua taiteilijan 
kanssa siitä, mitkä hänen tavoitteensa tai-
teessa ovat.

Asioita, joista taiteen tekijän ja taiteen 
tekemiseen tukea antavan tahon edustajan 
olisi hyvä keskustella:

Saatko riittävästi tukea päätöksente-
koon? / Mitä toiminnassanne on päätetty 
sopimusten teosta?

Miten säilytät teoksiasi?  / Miten 
turvallinen teossäilytys on hoidettu?

Miten suhtaudut julkisuuteen? Saako 
sinua kuvata? / Millainen tiedotus-
strategia toiminnassa on? Ovatko 
kuvausluvat kunnossa?

Oletko halukas myymään teoksiasi? 
Paljonko korvausta saat teosmyynnistä? / 
Miten hoidatte teosmyynnin ja paljonko on 
taiteilijan osuus myynnistä?

Taiteilijan kanssa 
tulee sopia kaikista 

asioista, jotka 
koskevat hänen 

toimintaansa 
taiteilijana.

Onko julkisuus pahasta?

“Näyttely on työprosessi ja päämäärä. Se 
motivoi, kun työllä on merkitys. Silloin se ei 
ole vain puuhastelua. Näyttelyt ovat tärkeitä 
myös ohjaajille”

Julkisuus kuuluu tärkeänä osana taiteilijan 
ammattiin ja taiteen kentällä toimimiseen. 
Taidenäyttelyt ja julkisuudessa esitetyt teok-
set ovat erityistä tukea tarvitseville henki-
löille keino tulla näkyviin ja näyttää mitä he 
osaavat ja missä he ovat hyviä. Turhan usein 
vammaisia ihmisiä katsotaan näkökulmas-
ta, joka korostaa osallistumisen haasteita.
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Taideteokset ovat usein hyvin henkilökoh-
taisia. Niiden näytteille asettamisessa pitää 
kuulla taiteilijaa. On tärkeää tietää, mitä hän 
haluaa ja miten hän on tarkoittanut teok-
sensa olevan esillä. Lähtökohta näyttelyn 
rakentamisessa on, että teokset esitetään 
kunnioittavasti ja taiteena. Mikäli resurssit ei-
vät jostain syystä riitä ammattimaiseen ripus-
tukseen, kannattaa pohtia, olisiko syytä jättää 
töiden esittäminen toiseen kertaan.

Jokainen onnistunut ja ammattitaidolla 
rakennettu näyttely on hyvää mainosta koko 
erityistaidetoiminnan alalle, mutta myös kiel-
teistä huomiota on mahdollista saada. Aina 
on mahdollista, että joku näyttelyvieras on 
ensimmäistä kertaa erityistä tukea tarvit-
sevien henkilöiden tekemän taiteen äärellä. 
Meillä kaikilla on yhteinen vastuu, millainen 
mielikuva näistä kohtaamisista syntyy.

Kaikki erityistaidetoiminnassa mukana ole-
vat henkilöt luonnollisesti tukevat osaltaan 
sitä, ettei vammainen henkilö joudu ikäviin 
tilanteisiin julkisuuden suhteen. Esimer-
kiksi taiteilijahaastattelujen kysymykset 
kannattaa pyytää toimittajalta etukäteen 
tutustuttaviksi tai tukihenkilö voi olla haas-
tattelutilanteissa apuna. Jutun voi myös pyy-
tää luettavaksi ennen sen julkaisemista.

Julkisuus on 
tärkeää. Arvostus 

pitää ansaita.

Saako teoksia myydä?

”On teoksia, joita en halua koskaan myydä. 
Ne ovat henkilökohtaisia. Ne kertovat minus-
ta, lapsuudestani ja perheestäni. Ne ovat hie-
noja töitä. En halua, että joku muu omistaisi 
ne. Tarvitsen niitä enemmän itse.”

Taidemyynti kuuluu taiteilijan ammattiin. 
Teokset leviävät myynnin avulla maailmalle 
ja saavat uusia yleisöjä. Varsinkin julkisiin 
kokoelmiin tehdyt teosostot ovat koko alan 
arvostuksen kannalta tärkeitä.

Hinnasta on hyvä neuvotella yhdessä tekijän 
ja häntä tukevan henkilön kanssa. Lisätukea 
hinnoitteluun voi pyytää esimerkiksi galle-
ristilta tai muilta alaa tuntevilta tahoilta. Tai-
teilija kuitenkin itse määrää onko teos myy-
tävänä ja mihin hintaan hän on siitä valmis 
luopumaan.
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Yleensä julkisesti esitettävällä teoksella on 
hyvä olla mietittynä hinta tai sitten se ei ole 
myytävänä. Sekä yli- että alihinnoittelu vää-
ristävät alan hintakehitystä. Jos taiteilija ei 
halua luopua teoksestaan, voi teoslistaan 
merkitä ”ei myytävänä”. Jos hintoja ei haluta 
kirjata näyttelyluetteloon, on hyvä kertoa 
keneltä asiaa voi tiedustella.

Taidemaailmassa aloittelevan taiteilijan te-
osten hinta on usein lähellä teoksen todel-
lisia tuotantokustannuksia. Tuotantokus-
tannuksiin lasketaan mukaan myös käytetty 
aika, ei ainoastaan materiaaleja. Tunnettuus, 
meritoituminen ja taiteilijaura kasvattavat 
teosten myyntiarvoa. Teoksen myyntihinnas-
ta päätettäessä täytyy ottaa huomioon myös 
mahdollinen välittäjän tai galleristin osuus.

Teosmyynti 
kuuluu taiteilijan 

ammattiin.

1.7 Arvot ja 
käytännöt

Tarkastellaan erityistaidetoiminnan 
sisältöjä ja tavoitteita

Mitä erityistaide-
toiminnassa tavoitellaan?

“Hyvinvointi on vain yksi lähestymistapa. Se 
ei ole meidän ensimmäinen lähestymista-
pamme, mutta ei sitä saa väheksyä. Se voi tu-
levaisuudessa työllistää taiteilijoita ja paran-
taa monenlaisten ihmisten ja ihmisryhmien 
elämänlaatua.”

“Taide on yksi väline meidän työskentelyssä. 
Taide ei ole itseisarvo. Se on väline arjen ja 
elämän hallintaan ja itseen tutustumiseen. 
Siinä harjoitellaan monenlaisia taitoja.“

Taide- ja kulttuuritoiminta on viime vuosina 
saanut yhä vahvemman jalansijan sosiaali- ja 
terveydenhuollon kentällä. Usein tätä raja-ai-
toja kaatavaa, soveltavaksi kutsuttua taidetoi-
mintaa toteutetaan hankkeina, joille tunnus-
omaista on vahva usko siihen, että kulttuurilla 
ja taiteella todella voidaan vaikuttaa ihmisten 
terveyteen ja hyvinvointiin.
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Erityistaidetoiminta sekoitetaan joskus vir-
heellisesti taideterapiaan. Vaikka laajasti 
ajatellen kaikki taiteellinen toiminta voidaan 
nähdä terapeuttisena, erityistaidetoiminnan 
lähtökohdat ja tavoitteet eroavat ratkaise-
vasti terapiasta, jossa tavoitteena on paitsi 
ihmisen kokonaisvaltaisen kehittymisen tu-
keminen myös jonkinasteinen korjaaminen.

Vaikka taiteella on todennettuja terveyttä ja 
hyvinvointia edistäviä vaikutuksia, erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten oikeutta taidetoi-
mintaan ei ole oikein perustella pelkästään 
hyvinvointi- tai hyötynäkökulmalla. Taide ei 
tarvitse perusteluja, koska osallisuus taitee-
seen on perusoikeus, joka kuuluu kaikille – 
myös vammaisille ihmisille.

Toisaalta taiteen ajatellaan usein olevan 
omalakista, autonomista toimintaa, jossa 
tavoitellaan vain taiteen omia päämääriä. 
Tyypillisesti tämä on ymmärretty niin, että 
taiteessa merkitsevät vain esteettiset tekijät. 
Taiteella voi kuitenkin olla monia arvoja, eikä 
niiden tarvitse olla ristiriidassa keskenään. 
Taiteen voidaan nähdä erityistaidetoimin-
nassa toimivan välineenä myös muiden kuin 
taiteellisten tavoitteiden saavuttamiseksi. 
Erityistaidetoimintaa on hyvä tarkastella 
kokonaisuutena, jossa tunnustetaan useita 
päällekkäisiä ja rinnakkaisia arvoja.

Taidetoiminta voi olla tekijälleen työ ja tulon 
lähde. Taiteella on usein myös merkittävä 

rooli erityistä tukea tarvitsevan henkilön itse-
tuntemuksen ja omanarvontunnon vahvista-
misessa. Se voi edistää tekijänsä laaja-alais-
ta hyvinvointia ja jopa kuntouttaa. Henkisen 
hyvinvoinnin lisäksi taide voi olla apuna 
motorisessa kuntoutuksessa ja parantaa 
fyysistä toimintakykyä. Lisäksi taiteella ja 
sen myötä syntyvällä vuorovaikutuksella ja 
yhteisöillä on tärkeä sosiaalinen merkitys. 
Mikään mainituista seikoista ei vähennä syn-
tyvien teosten arvoa taiteena. 

Erityistaide-
toimintaa ohjaavat 
monet päämäärät 
ja erilaiset arvot. 

Taide on myös 
itseisarvo.
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Millaista on hyvä ja 
oikea taide?

“Se että saa jotain liikahtamaan. Jonkin ais-
tin heräämään. Se riittää tavoitteeksi.”

Vammaisuus tai tuen tarve eivät ole asioita, 
joita pitäisi taiteessa peitellä. Vammaisuus 
on ominaisuus ja osa identiteettiä, joka saa 
heijastua vammaisen ihmisen tekemään tai-
teeseen. Se on osa yhteiskuntamme moni-
naisuutta ja erityistä tukea tarvitsevien taitei-
lijoiden teokset ominaispiirteineen ovat osa 
kulttuurista monimuotoisuutta.

Erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden 
kuvallisen ilmaisun ”normalisointi” ei ole läh-
tökohtaisesti toivottavaa eikä tavoiteltavaa. 
Mikäli tekijän viiva on luontaisesti värisevä 
ja hento, kannattaa miettiä onko juuri tämä 
herkkyys hänen ilmaisullinen tyylipiirteensä, 
jota ei ole tarpeen korjata ja muuttaa. Jopa 
maneeriksi koetut kulma-auringot voivat olla 
tyylillisesti tärkeitä sommitteluelementtejä, 
joista ei ole välttämätöntä oppia pois.

Outsider-taidemaailma on kiinnostunut sellai-
sesta taiteesta, jossa erilaisuus ja omaperäi-
syys nähdään voimavarana. Outsider-taiteen 
historiassa tämä on johtanut tilanteisiin, jossa 
taiteen tekijöiltä on haluttu kieltää taidekoulu-
tus ja heitä on suojeltu ulkopuolisilta kulttuu-
risilta vaikutteilta. Tämä on väärin. Taide on 
silta yhteyteen ja osallisuuteen ympäröivän 
maailman kanssa. Erityistä tukea tarvitsevilla 
taiteilijoilla tulee olla halutessaan mahdolli-

suus taideopetukseen sekä kollegiaaliseen 
kanssakäymiseen toisten ammattitaiteilijoi-
den ja taidemaailman toimijoiden kanssa.

Ei ole olemassa oikeanlaista taidetta tai tiet-
tyä päämäärää, johon erityistaidetoiminnas-
sa tulisi pyrkiä. Taiteen suunnan ja sisällön 
päättää taiteilija itse. Kaikki tekniikat ja tee-
mat ovat erityistaidetoimintaan yhtä sopivia. 
Mahdollistajien ja mentorien tehtävänä on 
tarjota vaihtoehtoja ja tukea toimintaa, ei oh-
jata sen suuntaa.

Erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä on oi-
keus tehdä taidetta ja kehittyä taiteilijoina 
omista tarpeistaan, havainnoistaan ja tulkin-
noistaan käsin, ei ulkopuolisten taidekäsi-
tysten määräämistä lähtökohdista. Henkilön 
oma ja yksilöllinen käsitys tavoiteltavasta 
lopputuloksesta ja onnistuneesta teoksesta 
ei välttämättä vastaa vakiintuneita taidekä-
sityksiä. Kun kunnioitetaan esteettisten ar-
vostelmien eroja, varmistetaan paitsi yksilöä 
kunnioittava työskentelyilmapiiri myös toi-
minnan tulosten taiteellinen kiinnostavuus.

Kunnioita 
erilaisuutta myös 
taideilmaisussa.
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Ovatko kaikki aiheet 
sallittuja?

“Täytyy ajatella myös ryhmän toimintaa, jos 
aiheet ahdistaa muita. Jos sellaisia aiheita 
on, niin parempi, että työskentelisi vähän 
erillään.”

Taiteen vapaus on paitsi arvo myös oikeus. 
Vapaus voidaan kuitenkin nähdä monesta 
näkökulmasta. Taiteen vapautta on valita 
teoksen muoto ja toteuttaa se haluamallaan 
tavalla. Vapautta on myös taiteen edellytyk-
senä olevien pääomien riittävän tasainen 
jakautuminen sekä taidemaailman mahdol-
lisimman suuri autonomia.

Kun kysytään, missä olosuhteissa taiteen 
vapauden rajoittaminen sensuurin avulla 
on oikein, joudutaan pohtimaan sanan- ja 
ilmaisunvapauden rajoja yleisesti. Ristiriitaa 
saattaa tulla julkisen moraalin kanssa, jonka 
ylläpitäminen on yksi valtion keskeisistä teh-
tävistä. Esimerkkeinä sopimattomista ja jul-
kista moraalia loukkaavista aiheista on näh-
ty uskonnollisten aiheiden herjaava käsittely 
ja pornografinen taide.

Erityistaidetoiminnassa taideohjaajat ja 
muut mahdollistajat ovat tärkeitä taiteen 
vapauden puolustajia. Kaikkien aiheiden 
käsittelyn pitäisi olla mahdollista taitees-
sa, vaikka epäsoveliaiden aiheiden julkinen 
esittäminen ei sitä olisikaan. Taide voi olla 

paikka, jossa erityistä tukea tarvitseva hen-
kilö voi käsitellä vaikeitakin asioita ja purkaa 
tunteitaan, jopa aggressioita. Tähän hänellä 
on oikeus.

Taiteessa voi kokeilla ja toteuttaa asioita, 
jotka reaalimaailmassa eivät ole mahdollisia 
tai sopivia. Kunnioitus toisia ihmisiä kohtaan 
täytyy kuitenkin säilyttää, eikä esimerkiksi 
loukata kuvilla kenenkään kunniaa ja yksi-
tyisyyttä. Yhteisössä pitää ottaa huomioon 
muut yhteisön jäsenet. Toiset samassa tilas-
sa työskentelevät voivat kokea jotkut aiheet 
häiritsevinä tai loukkaavina, ja myös heillä on 
oikeus häiriöttömään työympäristöön.

Taiteeseen 
kuuluu vapaus. 

Yhteisössä 
työskentelyyn 
kuuluu vastuu 
myös muista.
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Saako vammaisuudesta 
puhua?

“Välttelen kaikkien termien käyttöä. Vam-
maisuudesta en halua taiteen yhteydessä 
puhua. Jos on pakko käyttää jotain, sanon 
erityistä tukea tarvitseva.”

“Yksi taiteilijoistamme ei halua puhua ollen-
kaan vammaisuudesta. Toinen taas tekee 
taidetta, joka käsittelee autismia. Hänelle on 
tärkeää levittää tietoisuutta taiteensa ja siitä 
kertovien tekstien avulla.“

Taidepuheessa taiteilijan elämäkertatiedoil-
la on tärkeä taustoittava ja teosten viestiä 
avaava merkitys. Niiden kautta teosten tar-
kastelija suhteuttaa itseään toiseen ja saa 
mahdollisuuden paitsi taiteilijan elämän 
hahmottamiseen, myös hänen taiteensa 
ymmärtämiseen. Vammaisuus on usein tär-
keä osa vammaisen ihmisen identiteettiä. 
Ei siis ole syytä kätkeä sitä elämäntarinasta 
puhuttaessa.

Kuitenkin, jos puhutaan taiteesta ja esitel-
lään teoksia, on hyvä miettiä, onko tekijän 
vammaisuutta tai erityisen tuen tarvetta 
tarpeen mainita. Tai missä vaiheessa esit-
telyä vammaisuus tuodaan esiin. Taiteesta 
puhuttaessa on parasta edetä taide edellä ja 
pitää se pääasiana. On selvää, että kun kir-
joitetaan lehdistötiedotetta, taidekritiikkiä tai 
muuta vastaavaa, on analysoitava taidetta ja 
teoksia eikä tekijää.

Taiteesta puhuttaessa erityistä tukea tarvit-
sevat taiteen tekijät ovat usein itse kiinnos-
tuneita, onko tarkasteltava taide tehty eri-
tyistaidetoiminnan puitteissa. On inhimillistä 
tuntea yhteenkuuluvaisuutta ja kiinnostusta 
samanlaisessa elämäntilanteessa eläviä 
ihmisiä kohtaan. Sen ei tarvitse tarkoittaa 
samaistumista toisen henkilön vammaisuu-
teen, vaan esimerkiksi samankaltaiseen työ-
hön ja arjen ympäristöön.

Jotkut erityistä tukea tarvitsevat taiteilijat kä-
sittelevät taiteessaan vammaisuutta. He voi-
vat ottaa taiteellaan kantaa yhteiskunnallisiin 
asioihin, puolustaa vammaisten oikeuksia ja 
lisätä ymmärrystä vammaisuudesta. Näiden 
vammaispoliittista taidetta tekevien taiteilijoi-
den kohdalla vammaisuuden mainitsematta 
jättäminen on väärin. Jos heidän taiteensa 
tarkoituksena on keskustelun herättäminen, 
siihen on annettava mahdollisuus ja sitä on 
tuettava. Taide voi luoda paikan paitsi erilais-
ten ihmisten kohtaamiselle, myös vaikeiden-
kin asioiden yhdessä käsittelylle.

Taiteilija päättää itse, 
onko vammaisuudesta 

puhuminen hänelle 
tärkeää.



4 0

Saako mallikuvia käyttää?

“Apuvälineenä käytetään valokuvia. Miten 
menee jalka ja rakenne. Tutkitaan asioita. 
Kuvien kanssa päästään alkuun.”

Tekijänoikeudelliset kysymykset kuuluvat 
sekä juridiikan että taiteen etiikan piiriin. Ero 
paheksuttavan plagioinnin ja hyväksyttävien 
viittausten välillä on usein hiuksenhieno. Pla-
gioinnilla tarkoitetaan toisen tekemän luo-
van työn luvatonta lainaamista. Esimerkiksi 
valmiita mallikuvia käytettäessä on syytä 
muistaa, että valokuvaajalla on tekijänoikeu-
det ottamiinsa valokuvateoksiin samoin kuin 
taidemaalarilla maalauksiinsa.

Huomattavaa on, että plagiointi merkitsee 
yleensä kyseisen lainan julkaisua omalla 
nimellä. Mikäli kyseessä on opiskelu tai har-
joitus, on mallikuvien käyttö sallivampaa, jos 
tuloksia ei tuoda julkisuuteen taiteena. Tai-
teilijan sen sijaan tulee teosta luodessaan 
pystyä tuottamaan mallikuvan pohjalta uusi, 
itsenäinen ja omaperäinen teos.

Lähes kaikki taiteilijat ideoivat teoksiaan 
median kuvavirtaa hyväksi käyttäen. Tämä 
on täysin hyväksyttävää, kunhan kyse on 
ideoinnista ja inspiraation hakemisesta, eikä 
kopioinnista.

Kannustaminen valmiiden mallikuvien käyt-
töön loukkaa mahdollisesti paitsi tekijänoi-
keuksia myös tekijän taiteellista itsemäärää-

mistä. Taiteelle on ominaista sanoma, joka 
valitun tekniikan kautta viestitään toisille 
ihmisille. Mallikuvien pohjalta työskennelles-
sä helposti vain toisinnetaan toisen sanomaa, 
jolloin taiteen ydin jää tavoittamatta. Malliku-
villa on paikkansa, mutta kuvataide ei tarkoita 
vain kuvia. Taideteokset ovat viestejä ihmisel-
tä ihmiselle sekä ihmisyyden ja maailman tut-
kimista sanallisen tiedon ulkopuolella.

Jos käytät 
mallikuvaa, mieti 

mikä on sen 
sanoma tai 
merkitys 
taiteena.
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1.8 Tärkein 
lopuksi

Onko aina pakko onnistua?

”On joskus vaikea ymmärtää, että lopputu-
loksella ei ole niin suurta merkitystä, vaan 
prosessi on tärkeä.”

Se mitä uskomme voivamme tehdä, vaikut-
taa siihen mitä kykenemme tekemään. Rat-
kaisevassa asemassa ovat ympärillämme 
olevat ihmiset. Taiteessakin ohjaajien ja 
mahdollistajien tehtävä on uskoa erityistä 
tukea tarvitsevan henkilön kyvykkyyteen ja 
tarjota tukea silloin, kun sitä tarvitaan.

Ei ole oikein päättää toisen puolesta mihin hän 
pystyy. Ihmiset helposti pyrkivät täyttämään 
ympäristön odotukset silloinkin, kun ne ovat 
kielteisiä ja vähätteleviä. Taiteessa tarvitaan 
kykyä ja rohkeutta kurottautua kohti tunte-
matonta. Taideohjaaja voi olla se sosiaalinen 
tuki, joka mahdollistaa riskinoton ja uudenlai-
sen ajattelemisen. On tärkeää muistaa, että 
myös erityistä tukea tarvitsevalla henkilöllä on 
oikeus koetella rajojaan ja joskus epäonnistua.

Kettukin vuoden 2016 taiteilija Pasi Soukkala 
ja Eila Soukkala / Kuva Minna Haveri

Se mitä uskomme 
voivamme tehdä, 

vaikuttaa siihen mitä 
kykenemme tekemään.
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Vastoinkäymisten ja epäonnistumisten koh-
dalla mentorin tehtävänä on auttaa asian kä-
sittelyssä ja pettymyksen kestämisessä.

Mitä jäi mieleen?

Meissä kaikissa on samaa se, että olemme 
kaikki erilaisia, eikä kukaan meistä pärjäisi 
koko elämäänsä ilman muiden apua. Tarvit-
semamme tuen laatu ja määrä vain vaihtelee. 

Erityisen tuen tarve ei saa olla este taiteili-
juudelle. Kaikista tukea tarvitsevista taiteen 
tekijöistä ei välttämättä tule taiteilijoita, mut-
ta heillekin taide voi tarjota merkittävän ka-
navan vuorovaikutukselle ja itseilmaisulle. 
Kuvataide voi olla erityisen tärkeä keino sekä 
tunteiden ja ajatusten käsittelyssä ja viestin-
nässä ihmisille, joiden on vaikea ilmaista it-
seään sanojen kautta. Taide tuottaa elämyk-
siä kaikille ja edistää tutkitusti osallisuutta ja 
hyvinvointia.

On tärkeää, että muistamme ja ymmärräm-
me, ettei erityistaidetoiminta ole vain tai 
edes ensisijaisesti sosiaalityötä. Erityistä 
tukea tarvitsevat taiteen tekijät eivät ole 
kulttuurisesta näkökulmasta palvelunsaajan 
roolissa. Heillä on oikeus taiteen tekemisen 
kautta muokata yhteistä kulttuuriamme. 
Heillä on taiteilijoina paljon annettavaa.

Erilaiset taiteilijat avaavat taiteellaan eteem-
me uusia ja erilaisia maailmoja. Meidän yh-
teinen velvollisuutemme on mahdollistaa se 
– tai ainakin yrittää parhaamme. 
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Taiteilijapolku ja sen tukijat
– erityistaidetoiminnan 
monet roolit
 

”Taiteilijalla tarkoitetaan jokaista, joka luo, esittää tai tulkitsee taidetta. Taiteilija on se, 
joka pitää taiteellista luomistyötään elämänsä olennaisena osana ja joka tällä tavalla 
myötävaikuttaa taiteen ja kulttuurin kehittymiseen. Häntä pidetään, tai hän haluaa, että 
häntä pidetään taiteilijana riippumatta siitä, onko hän työsuhteessa tai jonkin järjestön 
jäsen.”

Kyseinen UNESCO:n (1983) käsitys taiteilijasta on laaja ja pohjautuu itsemäärittelyyn. 
Tätä voidaan pitää myös erityistaidetoiminnan perustana. Taiteen tekemiseen liittyy eri-
laisia rooleja, jotka kuvaavat tekijän pyrkimyksiä ja tehtäviä yhteisössään, mutta eivät 
suoranaisesti kerro tuotannon laadusta ja kiinnostavuudesta.

Taiteella on tutkitusti hyvinvointivaikutuksia ja taidetoimintaa järjestetään kuntoutus-, 
terapia- ja virkistystarkoituksissa. Kuvataiteen tekeminen on suosittu vapaa-ajan harras-
tus. Siitä voi myös opiskella itselleen ammatin ja taidetta voi tehdä työkseen. Koko tai-
teen kentän ja erilaisten tekemisen tasojen tulisi olla saavutettavia. On tärkeää huomata, 
että erityistaidetoiminnan kentällä kulkee taiteilijan polku, joka rakentuu toinen toistaan 
seuraavista etapeista, joskaan polku ei ole kaikille samanlainen. Taiteilijaksi ei tulla päi-
vässä, mutta myöskään ikuiseksi opiskelijaksi jääminen ei ole tavoitteellisen taidetyös-
kentelyn kannalta mielekästä.

OSA 2
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Erityistaidetoiminta on yläkäsite tuetulle kuvataidetoiminnalle. Se sisältää monia eriyty-
neitä rooleja. Kuvataiteen kentällä erotetaan harrastaminen, opiskelu ja ammattilaisuus 
toisistaan. Näin on myös erityistaidetoiminnassa. Toiminnan tavoitteiden tulee olla selvät 
niin taiteen tekijälle kuin hänen tukijoilleen. Siksi on aika ajoin hyvä keskustella yhdessä 
työskentelyn luonteesta ja päämääristä.

On tärkeää tunnistaa rakenteiden vaikutus taidetoimintaan ja sen tavoitteisiin. Erityistaide-
toimipaikkojen kirjo on laaja ja hallinnolliset rakenteet sekä toimintatavat poikkeavat toi-
sistaan. Suomessa pääosassa on kunnan järjestämä tai ostama työ- ja päivätoiminta. 
Järjestöt ja yksityinen sektori tarjoavat taidetoimintaa, jonka taustalla on usein ostopal-
velusopimus kunnan kanssa. Lisäksi taidetoimintaa toteutetaan vapaaehtoistyönä sekä 
vapaan sivistystyön kentällä kansalaisopistojen taidekursseina. Erityistä tukea tarvitse-
vat taiteilijat voivat työskennellä myös kotonaan ilman taidestudion tai -ateljeen tarjoa-
maa tukea.

Rakenteiden lisäksi toimintaamme vaikuttavat asenteet ja normit. Meillä on eri rooleista 
ja ammateista usein valmiita mielikuvia, joita on välillä vaikea rikkoa. Joukossamme on 
kuitenkin valtava määrä hyödyntämätöntä potentiaalia ja siksi on tärkeää pysähtyä poh-
timaan myös rajoja rikkovia mahdollisuuksia. Seuraavassa osassa tuodaan esiin joitakin 
tyypillisiä rooleja erityistaidetoiminnassa.

Erityistaidetoiminnan 
kentällä kulkee 
taiteilijan polku.
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2.1 Ammatti-
taiteilija, 
taideharrastaja 
vai ikuinen 
oppilas

Se, että taidetta tehdään osana työtoimintaa, 
ei välttämättä tee tekijästä taiteilijaa. Toi-
saalta harrastustoiminnassakin voi syntyä 
kokemus taiteilijuudesta. Tekijän kannalta 
on keskeistä, mitkä ovat hänen pyrkimyksen-
sä. Tunteeko hän itsensä taiteilijaksi, harras-
tajaksi vaiko opiskelijaksi. Taiteen tekijän 
rooli perustuu itsemäärittelyyn, eikä ole suo-
raan seurausta toiminnan rakenteista.

Tavoitteet ja sen myötä paikka taiteen ken-
tällä voivat vaihtua ajan kuluessa. Jotta yh-
denvertaisuus toteutuisi, täytyy tunnistaa eri 
tavoitteiden ja roolien olemassaolo sekä nii-
den vaikutus toimintaan ja tuen tarpeeseen.

Erityistaidetoiminnan kehittyminen ja vahvis-
tuminen on johtanut siihen, että tekijöiden ja 

tukijoiden roolit ovat monipuolistuneet. Suo-
messa erityistaidetoiminnan alalla on kokeil-
tu monenlaisia taidekentän rooleja tuetusti. 
Tukea tarvitseva taiteilija on toiminut esi-
merkiksi kuraattorina, yhteisötaiteilijana ja 
vertaisohjaajana. Teoksia on tehty tilaukses-
ta sekä yksityisille henkilöille että julkisiin 
tiloihin. On selvää, että uuden äärellä tarvitaan 
paljon tukea. Toisaalta tukijoillakin on vasta 
vähän kokemusta näistä uusista rooleista. 
Kokemukset ovat kuitenkin olleet rohkaisevia 
ja avanneet näkökulmia taidekentän entistä 
vahvempaan yhdenvertaisuuteen.

Tekijöiden ja 
tukijoiden roolit ovat 

monipuolistuneet.
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Oppilas

Taideammattilaisuuteen johtaa polku, jonka 
perusta luodaan usein jo lapsuuden ja nuo-
ruuden kouluvuosina. Oppilas on toimija, 
jonka on tarkoitus omaksua tietoja ja taitoja 
opetuksen tuloksena. Opetustilanteessa on 
yleensä mukana opettaja, joka ohjaa ja tukee 
oppimista. Erityistaidetoiminnan näkökul-
masta oppilas viittaa koulumaailman kuva-
taideopetukseen sekä taiteen perusopetuk-
seen kuvataidekouluissa.

Usein lapset joilla on laaja-alaisia oppimisen 
haasteita aloittavat koulunsa erityisopetuk-
sen piirissä. Tavoitteena on auttaa ja tukea 
oppilasta siten, että hänellä on mahdolli-
suus suorittaa oppivelvollisuus omien edel-
lytystensä mukaisesti. Huomio kiinnitetään 
oppilaan vahvuuksiin sekä hänen yksilöllisiin 
oppimis- ja kehitystarpeisiinsa. Keskeistä on 
varhainen oppimisen haasteiden tunnistami-
nen ja tarvittavien tukitoimien aloittaminen, 
jotta oppilaan kehitystä voidaan parhaalla 
mahdollisella tavalla tukea. On tärkeää, että 
opetuksen tavoitteet haasteista huolimatta 
saavutetaan.

Erityisopetuksessa yleistä opetussuunni-
telmaa mukautetaan vastaamaan oppilaan 
tarpeita ja hänen kanssaan laaditaan hen-
kilökohtainen opetuksen järjestämistä kos-
keva suunnitelma. Usein erityisopetuksen 
kuvataideopetuksessa painottuu vahvasti 
taiteen välineellinen merkitys ja muut kuin 

taiteelliset päämäärät. Kuvataidekasvatuk-
sella on kuitenkin tärkeä tehtävä oppilaan 
kuvallisen ajattelun, itseilmaisun sekä es-
teettisen tietoisuuden kannalta. Kulttuurista 
osallisuutta edistää se, että kouluvuosina 
luodaan perusta taiteen vastaanottamiselle 
ja tuottamiselle.

Toivottavaa on, että tukea tarvitsevat oppi-
laat saavat opiskella kuvataideopettajan joh-
dolla. Kuvataideopetuksen tavoitteita ei ole 
syytä mukauttaa, vaan on tärkeää kehittää 
keinoja saavuttaa kyseiset tavoitteet ja sisäl-
löt tuetusti.

Taideopiskelija

Kouluiässä luotu perusta kuvalliselle ilmai-
sulle helpottaa taideopintoihin hakeutumis-
ta. Taideopiskelijalta edellytetään omaa 
mielenkiintoa ja taiteellista lahjakkuutta 
sekä valmiuksia toimia ryhmässä. Koulus-
sa erityisopetuksen piirissä olleet oppilaat 
tarvitsevat yleensä henkilökohtaisen ope-
tussuunnitelman myös ammatillisissa tai-
deopinnoissa.

Kuvataideopintojen tavoitteena on saavut-
taa perustiedot ja -taidot kuvataiteilijan am-
matista, jotta valmistuttuaan opiskelija osaa 
toimia ammatillisesti ja esittää teoksiaan 
julkisesti.
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Ikuiseksi taideopiskelijaksi jääminen ei ole 
koskaan tarkoituksenmukaista. Opintojen 
on tarkoitus johtaa valmistumiseen. Ko-
konaan toinen asia on sen tunnistaminen, 
että ihmisen elämä on jatkuvaa oppimista 
ja itsensä kehittämistä. Opintojen loppuun 
saattaminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
taiteilija ei enää kehittyisi taidoissaan. Val-
mistuminen tarkoittaa seuraavaan taiteilija-
polun vaiheeseen siirtymistä, alkavaa am-
mattilaisuutta.

Erityistaidetoiminta kuuluu outsider-taiteen 
sateenvarjokäsitteen alle. Outsider-taiteessa 
arvostetaan omaäänisyyttä, jonka katsotaan 
olevan osin tulosta taiteilijoiden itseoppi-
neisuudesta. Tämä ei oikeuta kieltämään 
taideopintoja, eikä kenenkään taiteellinen 
kiinnostavuus todellisuudessa vaarannu 
opintojen myötä. Päinvastoin opiskelu tar-
joaa keinoja itseilmaisun löytämiseen ja kiin-
nostavan taiteellisen tuotannon luomiseen. 
Opiskelu on tärkeä osa yhdenvertaisuutta.

Harrastaja

Harrastajalle taiteen tekeminen on vapaa-
ajan viettoa ja virkistystoimintaa. Yleensä 
ahkerankaan harrastamisen tuloksena ei 
synny taideammattilaisuutta, koska kysei-
set toiminnot sijaitsevat eri elämänalueilla. 
Erityistä tukea tarvitsevien taiteen tekijöiden 
kohdalla jako ei ole yhtä selkeä. Koska taide-
koulutusta tai taidesisältöistä työtoimintaa 
kehitysvammaisille ja autismikirjon henki-
löille ei ole kattavasti saatavilla, taideharras-
tamisen rooli korostuu ja korvaa puuttuvia 
opiskelu- ja uramahdollisuuksia.

Ensimmäistä kertaa siveltimeen tarttuvaa 
ei ole perusteltua kutsua taiteilijaksi, sillä 
taiteilijuuden yhtenä tunnusmerkkinä on 
mittava teostuotanto. Toisaalta pitkäjäntei-
sen harrastustoiminnan parissakin voi syn-
tyä laaja tuotanto, osaaminen ja identiteetti, 
jonka perusteella taiteen tekijää kutsutaan 
taiteilijaksi. Harrastepiiri voi olla vammaisel-
le henkilölle ainoa taiteen tekemiseen saa-
tavissa oleva tuki. Kuten aiemmin todettiin, 
taiteilijuuden ja harrastajuuden raja ei erityis-
taidetoiminnan kentällä määrity toiminnan 
rakenteiden mukaan, vaan henkilön taiteen 
laadun ja toiminnan intensiteetin sekä ennen 
kaikkea itsemäärittelyn perusteella.

Laaja-alaisia oppimisen haasteita omaavil-
la henkilöillä ei välttämättä ole voimakasta 
harrastamisen kulttuuria. Osaltaan tämä 

Opiskelu on 
tärkeä osa 

yhdenvertaisuutta.
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johtuu henkilökohtaisten voimavarojen ra-
jallisuudesta, mutta myös tarvittavan tuen ja 
harrastusmahdollisuuksien puutteesta. Vii-
me vuosina lasten ja nuorten harrastusten 
saavutettavuuteen on Suomessa kiinnitetty 
aiempaa enemmän huomiota. Lasten koh-
dalla laaja tukiverkosto ja moniammatillinen 
tuki ovat tärkeitä tekijöitä purettaessa osallis-
tumisen esteitä. Lapsella saattaa esimerkik-
si olla toimintaterapeutti, fysioterapeutti tai 
psykologi, jotka voivat olla mukana luomassa 
taideharrastamiselle toimivia käytäntöjä. Tär-
keimpänä taideharrastuksen mahdollistajana 
toimii usein kuitenkin oma perhe.

Ammattitaiteilija

Jokaisella on oikeus tehdä taidetta, mutta 
onko jokainen taidetta tekevä taiteilija? Tai-
teilijana toimiminen ja taiteilija-nimitys poik-
keavat monista muista ammateista siinä, 
etteivät ne ole mitenkään luvanvaraisia tai 
säädeltyjä. Kenellä tahansa on mahdollisuus 
kutsua itseään taiteilijaksi, jos pitää taiteen 
tekemistä olennaisena osana elämään-
sä. Yleensä ammattitaiteilijaksi kouluttau-
dutaan, mutta se voi olla myös seurausta  
omistautumisesta ja itseoppineisuudesta. 
Ammattimaiselle toiminnalle tunnusomaista 
on laajan tuotannon ohella myös se, että tai-
teilijuus on tekijälleen ammatti-identiteetti, 
elämäntapa. Se on usein myös toimeentulon 
lähde, perustui se sitten teosmyyntiin, palkki-
oihin tai apurahoihin.

Taiteen tekeminen on henkistä ja fyysistä 
työtä, jonka seurauksena syntyy teoksia. 
Tämän lisäksi taiteilijan ammattiin kuuluu 
myös näyttelytoiminta, materiaalihankinnat, 
työtilasta huolehtiminen, erilaiset projektit, 
toimiminen verkostoissa, teosmyynti, rahoi-
tushaut, julkisuus sekä vuorovaikutus muiden 
taidekentän toimijoiden ja yleisön kanssa. Eri-
tyistaidetoiminnassa toimipaikat ovat merkit-
tävässä roolissa mahdollistamassa ammatti-
maista toimintaa tukemilleen taiteilijoille.

Vertaisohjaaja

Taiteilijan ammatin ohella muidenkin alan 
tehtävien tulisi olla erityistä tukea tarvitse-
vien henkilöiden saavutettavissa. Tuetusti 
voi ohjata taidetyöskentelyä eli toimia ver-
taisohjaajana, näyttelyn kuraattorina, elo-
kuvaohjaajana, kriitikkona tai vaikka taiteen 
tutkijana. Pystyäkseen toimimaan näissä 
asiantuntemusta vaativissa tehtävissä, hän 
tarvitsee kyseiseen alaan erikoistuneen tai-
deammattilaisen tukea. On arvokasta, että 
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden on 
mahdollista toimia monissa rooleissa tai-
teen kentällä. Näin saadaan esille uusia nä-
kökulmia ja monipuolisia kulttuurisisältöjä.

Vertaistoiminnalla tarkoitetaan toimintaa, 
jossa samantyyppisiä asioita kokeneet ih-
miset tarjoavat toisilleen tukea. Kun henki-
löllä on omakohtaista kokemusta, osaamista 
ja tietämystä taiteen tekemisestä sekä 
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kiinnostusta jakaa sitä muille, hän voi toi-
mia vertaisohjaajana.

Suomessa on järjestetty vertaisohjaaja-
koulutusta, jossa erityistä tukea tarvitseville 
taiteilijoille on annettu eväitä muun muassa 
ohjaussuunnitelman laatimiseen sekä oh-
jauksen arviointiin. Vertaisohjaajalle tulee 
antaa tarvittava tuki, opastus ja koulutus 
ohjaavassa roolissa toimimiseen. Tarkoituk-
sena on, että esimerkiksi eettiset periaatteet 
ja säännöt käydään vertaisohjaajan kanssa 
läpi. Koulutus ja riittävä perehdytys mahdol-
listaa turvallisen ja kaikkia osapuolia hyödyt-
tävän vertaistoiminnan.

Vertaisohjaajuus yhdenvertaistaa taiteen 
kenttää. On tärkeää, että se tarjoaa myös lap-
sille ja nuorille roolimalleja eri tavalla kyvyk-
käistä aikuisista.

2.2 Taiteen-
tekijän tukijat
“Kun taidetta tehdään, se vaati niin paljon eri-
tyisosaamista, että tukea olisi mahdoton an-
taa ilman asiantuntemusta. Tarvitaan henkistä 
tukea. Siinä tarvitsee ymmärtää taiteen kieltä 
ja prosessia. Tulee hetkiä, että ollaan eksyksis-
sä… Se on luovan työn ymmärtämistä.“

Lähtökohtana on se, että erityistaidetoi-
mintaa ohjaavat henkilöt ovat taiteen am-
mattilaisia eli ammattitaiteilijoita ja taide-
kasvattajia. Taidetoiminnan korkea laatu ei 
kuitenkaan perustu yksin ohjaajan kykyihin 
ja ammattitaitoon taiteilijana. Erityistaidetoi-
minnan ohjaus, opetus ja mentorointi edel-
lyttävät taiteen ja tekniikoiden tuntemuksen 
lisäksi pedagogisia valmiuksia ja sopivaa 
arvopohjaa. Tärkeää on myös kyky toisen ih-
misen arvostavaan kohtaamiseen ja valmius 
toimia haastavissakin tilanteissa korkeaa 
ammattietiikkaa noudattaen. Mitään näistä 
ei voi korvata toisilla, eikä kohtaamistaidot 
välttämättä kartu opiskelun avulla.

Tärkeää on kyky 
toisen ihmisen 

arvostavaan kohtaamiseen 
ja valmius toimia 

haastavissakin tilanteissa 
korkeaa ammattietiikkaa 

noudattaen.
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Taideohjaaja

Taideohjaaja on yleistävä nimitys, jolla voi-
daan viitata niin opettajaan kuin mentoroi-
vaan kollegaan. Taideohjaaja on erityistai-
detoiminnassa henkilö, joka ohjaa ja luo 
edellytyksiä taiteen tekemiselle. Usein tämä 
toiminta ulottuu paljon taidetyöskentelyä 
laajemmalle elämän alueelle.

Ohjaavassa asemassa olevalta ammattilai-
selta vaaditaan erityistä herkkyyttä tukea tar-
vitsevan henkilön tahdon kunnioittamiseksi, 
varsinkin jos henkilöllä on toiminta- tai kom-
munikaatiorajoitteita. Taideohjaajan tehtävä 
on opastaa, ei määrätä ja päättää tukea tar-
vitsevan puolesta. Tarkoituksena on tukea 
taiteen tekijän toimijuutta, omatoimisuutta 
ja valtaa omiin asioihinsa.

Sosiaalialan ohjaaja

Erityistaidetoiminta paikantuu kulttuuri- ja 
sosiaalialan risteykseen, mikä edellyttää 
laaja-alaista ammatillista osaamista toimin-
nan mahdollistajilta. Erityistaidetoimintaa 
järjestetään usein moniammatillisessa yh-
teistyössä, jolloin mukana ohjaamassa on 
sekä taide- että sosiaalialan ammattilaisia. 
Osalla ohjaavasta henkilöstöstä on eri alojen 
opintoja. Käytännössä monilla ohjaajilla on 
tuplatutkinto eli sekä sosiaali- että taidealan 
koulutusta. On tärkeää, että eri suunnista 
toimintaan mukaan tulevat ammattilaiset 

pyrkivät toistensa osaamista kunnioittavaan 
dialogiin ja jakavat tekijän kanssa yhteisen 
näkemyksen siitä, mihin toiminnalla pyritään.

Työ- ja päivätoiminnassa ohjaajan tehtä-
vänä on tukea tarvitsevan ihmisen kannus-
taminen osallisuuteen ja mahdollisimman 
itsenäiseen toimintaan osana yhteisöä ja yh-
teiskuntaa. Ohjaaja suunnittelee, toteuttaa 
ja arvioi asiakkaan jokapäiväistä toimintaa, 
hoitoa, huolenpitoa sekä kuntoutusta. Hän 
on yksilöllinen tuki ja turva. Sosiaalialan oh-
jaaja voi olla erityistä tukea tarvitsevalle hen-
kilölle tärkeä taidetoimintaan osallistumisen 
mahdollistaja.

Taideopettaja

Taideopettaja opettaa oppilaita ja opiske-
lijoita taiteenalan tutkinnon tai pätevyyden 
suorittamiseksi tai kouluvaiheen läpäisemi-
seksi. Opettajan tehtävänä on edistää oppi-
laiden tiedollista, taidollista ja teknistä oppi-
mista. Opetukselle antaa yleensä kehyksen 
opetussuunnitelma, jonka mukaan opetuk-
sessa edetään. Kouluopetuksessa koros-
tuu oppisisällön lisäksi kokonaisvaltainen 
vaikuttaminen lasten ja nuorten persoonan 
kehittymiseen ja henkiseen kasvuun.
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Erityistaidetoiminnassa taideopettajan on 
oltava valmis tukemaan oppilasta ja mah-
dollistamaan hänelle opetuksen tavoitteiden 
mukainen taidetoiminta. Kattavia toimin-
taohjeita yksilöllisiin tilanteisiin on mahdo-
tonta tarjota, mutta kuvataideopettajan am-
matilliseen osaamiseen kuuluu opetuksen 
saavutettavuudesta ja tarvittavasta tuesta 
huolehtiminen. Erityinen tuki edellyttää henki-
lökohtaisiin toiminnan haasteisiin ja tuen tar-
peeseen perehtymistä. Käyttämällä luovuutta 
ja keskustelemalla taiteen tekijän ja hänen 
läheistensä kanssa on mahdollista yhdessä 
kehittää työskentelytapoja, jotka toimivat yh-
denvertaisen taideopiskelun perustana.

Mentori

“Hyvä mentori kannustaa ajattelemaan yh-
den askelman pidemmälle. Ei liikaa, ainoas-
taan sen verran, kuin taiteilija on itse valmis 
etenemään. Ilman ohjaajaa tuo askel jäisi 
ottamatta.”

Mentorointi perustuu siihen, että erityistä 
tukea tarvitseva taiteentekijä tunnistetaan 
vertaiseksi taiteilijakollegaksi, joka tarvitsee 
tukea taiteilijuuteensa. Se tarkoittaa toimin-
tatapaa, jossa alan asiantuntija eli mentori 
edistää luottamuksellisessa vuorovaikutus-
suhteessa tukea tarvitsevan kollegansa tai-
detyötä. Tavoitteena on tuettavan taiteilijan 
omaäänisyyden vahvistaminen ja taiteilijuu-
den ammatillinen kehittyminen.

Käytännössä mentorointi muistuttaa usein 
enemmän keskustelua kuin varsinaista 
ohjaus- tai opetustilannetta. Pelkistetysti voi 
kuvata, että opetuksessa ohjataan toimintaa 
tavoitteellisesti tiettyä päämäärää kohti, kun 
taas mentorointi merkitsee vaihtoehtojen 
pitämistä avoimena. Taiteen tekeminen on 
työtä, jossa taiteilijan ajatukset ja tunteet 
siirtyvät materiaaliin. On selvää, ettei työtä 
tukeva kollega tartu siveltimeen ja korjaa toi-
sen yksilöllistä kädenjälkeä, mutta henkistä 
vaikuttamista valmistuvaan teokseen on vai-
keampi huomata.

Taiteessa tekijän oman päätöksenteon tuke-
minen edellyttää oikeita kysymyksiä. Mento-

Taiteen 
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taiteilijan 

ajatukset ja 
tunteet 

siirtyvät 
materiaaliin.
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työskentely. Ilmaisunvapaus ja päätäntäval-
ta esimerkiksi työskentelyssä käytettäviin 
välineisiin täytyy säilyä tukea tarvitsevalla 
taiteilijalla. Tarkoituksena on tukea taiteen 
tekijän itsemääräämisoikeutta.

Avustajien perehdyttämiseen kannattaa pa-
neutua huolella. Henkilön avustaminen tai-
teen tekijänä eroaa tavallisista arkipäivän 
haasteista, eikä avustajalta voi vaatia taide-
toiminnan edellyttämää asiantuntemusta. 
Tärkeintä on, että avustaja tukee taiteilijaa ja 
poistaa esteitä, mutta ei tee teosta henkilön 
puolesta.

Manageri

Käytännössä monet erityistaidetoiminnan toi-
mipaikat ovat taiteilijoidensa edustajia taide-
maailmassa. Tämä työ muistuttaa manage-
rin toimintaa, ja tähän rooliin saattaa päätyä 
myös taiteilijan läheinen.

Managerin tehtäviin voi kuulua monia asioita 
aina osallisuuden ja hyvinvoinnin edistämi-
sestä teosmyyntiin ja erilaisten sopimusten 
laatimiseen. Myös taiteilijan yhteyshenkilö-
nä toimiminen eri sidosryhmien ja verkosto-
jen kanssa sekä erilaisten työmahdollisuuk-
sien etsiminen kuuluvat toimenkuvaan. On 
tärkeää käydä säännöllisin väliajoin keskus-
telua taiteilijan kanssa siitä, mitkä ovat hä-
nen tavoitteensa.

roinnissa ei ole oikeita vastauksia, vaan rat-
kaisuja etsitään yhdessä. On tärkeää, että 
taiteellisessa prosessissa tekijä voi ilmaista 
sisäistä maailmaansa teostensa avulla. Tai-
de voi antaa kommunikaatiotavan henkilölle, 
joilla muutoin on rajoittuneet mahdollisuu-
det viestiä ajatuksistaan tai hänellä on vai-
keuksia tulla nähdyksi ja kuulluksi yhteiskun-
nassamme. Luovan prosessin määräysvalta 
on säilyttävä taiteilijalla itsellään vaikka hän 
saisikin tukea sen eri vaiheissa.

Kollega 

Mentoroinnissa erityistä tukea tarvitseva tai-
teilija on tunnistettu vertaiseksi. Työskentely 
voi syventyä kollegiaaliseksi yhteistyöksi, jos-
sa erityistä tukea tarvitseva taiteilija tunnus-
tetaan tasavertaiseksi kollegaksi. Kollegiaa-
linen työskentely tapahtuu yhdenvertaisessa 
vuorovaikutussuhteessa, jossa molemmat 
ovat toinen toistaan rikastuttavia osapuolia. 
Yhteistyö voi avata uusia näkökulmia, ja tuo-
da uutta kummankin taiteelliseen ajatteluun 
ja työskentelyyn. Suomessa on myönnetty 
apurahoja ammattitaiteilijan ja erityistä tukea 
tarvitsevan taiteilijan yhteistyöhön. 

Avustaja

Avustajan tehtävä on mahdollistaa tukea 
tarvitsevan taiteen tekijän omaehtoinen 
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2.3 Tausta-
vaikuttajat
Erityistaidetoiminnalla on monia tärkeitä tuki-
joita, jotka kaikki eivät ole suoraan kosketuk-
sissa taiteen tekemisen prosessin tai edes 
tukea tarvitsevan taiteilijan kanssa. Ilman 
heitä yhdenvertaisuutta taiteen kentällä olisi 
kuitenkin vaikeaa tavoittaa.

Taidekirjoittaja
                           
Taiteen yhdenvertaisuuden kannalta on tär-
keää, että sekä fyysinen että henkinen ympä-
ristö pyritään saamaan esteettömäksi. Tai-
depuhe voidaan nähdä taidekasvatuksena ja 
vaikuttamisena, joka ulottuu koko yhteisön 
ja yhteiskunnan tietoisuuden lisäämiseen 
ja ilmapiirin muokkaamiseen moninaisuutta 
suosivaksi.

Taidekriitikot ja tutkijat ovat tärkeitä asentei-
den muokkaajia. He  tarjoavat uusia näkökul-
mia erityistaidetoiminnan tarkasteluun. Tieto 
lisää ymmärrystä ja edistää arvostavaa teos-
ten vastaanottoa. Taidepuheessa luodaan ja 
käytetään käsitteitä, jotka rakentavat todelli-
suutta, jossa taiteen kentällä toimimme.

Kuraattori

Kuraattorit ovat eräänlaisia tulkkeja ja tari-
nankertojia. Näyttelyitä kootessa he raken-
tavat harkittuja kokonaisuuksia, jotka on 
tarkoitettu yleisön nähtäviksi ja koettaviksi. 
Toivottavaa on, että näyttelyitä tehdessä 
kuultaisiin taiteilijaa, ja sen jälkeen annettai-
siin taiteen puhua puolestaan.

On arvokasta, että erityistaidetoiminnassa 
syntynyttä taidetta esitetään alan omien tai 
outsider-taiteen näyttelyiden ohella myös rin-
nan muun nykytaiteen kanssa. Tämän mah-
dollistaminen vaatii, että kuraattoreilla on 
pääsy erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden 
taiteen äärelle, vaikka he eivät olisikaan alaan 
perehtyneitä. Tätä tarkoitusta tukee esimer-
kiksi Kettuki-verkoston oma taiteilijamatrik-
keli, josta löytyy teoskuvien lisäksi lyhyet tai-
teilijaesittelyt suomeksi ja englanniksi. 

Taidepuheessa luodaan ja 
käytetään käsitteitä, jotka 
rakentavat todellisuutta.
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Rahoittaja

Erityistaidetoiminta toteutuu sosiaali- ja kult-
tuurialan risteyksessä. Taide syntyy usein 
sosiaalialan rakenteissa vammaisten työ- ja 
päivätoiminnassa, mutta vaatii ylisektorista 
ymmärrystä taiteen erityispiirteistä sekä pyr-
kimystä yhdenvertaisuuteen. Taiteen rahoi-
tusta myöntävien tahojen vertaisarvioinnis-
sa tulisi olla myös vammaisia taiteilijoita tai 
alan tuntemusta.

Taiteen yhdenvertaisuutta korostavissa kes-
kusteluissa ja selvityksissä on noussut esille 
se, että tukijärjestelmää tulisi erityistaide-
toiminnan osalta kehittää. Tämä edellyttäisi 
sitä, että sosiaalialan rakenteissa toteutuvan 
erityistaidetoiminnan ominaispiirteet tunnis-
tetaan ja tunnustetaan entistä paremmin ja 
sille osoitetaan resursseja. Tämä mahdollis-
taisi enemmän toimintaa ja näkyvyyttä tai-
teen kentällä.

Kettukin vuoden 2009 taiteilija Kenneth Rasmussen 
Bifrost Tanska / Kuva Lisbeth Thingholm
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Yhdenvertainen taiteen rahoitus voisi tule-
vaisuudessa toteutua hallinnon eri alojen 
välisenä yhteistyönä. Suora tuki näkyisi eri-
tyistä tukea tarvitsevien taiteilijoiden työs-
kentelyapurahoina esimerkiksi siten, että 
taiteilija voisi jättää työkyvyttömyyseläkkeen 
lepäämään apurahakauden ajaksi ja taiteelli-
nen työskentely mahdollistuisi tuetusti. Välil-
linen tuki puolestaan näkyisi resurssointina 
taidestudiotoimintaan ja sen myötä taide-
toiminnan saavutettavuus lisääntyisi. Tämä 
edellyttäisi sitä, että taide ja taiteilijuus tun-
nustetaan työnä vammaisalalla ja ammatin 
harjoittaminen mahdollistetaan osana vam-
maisten työ- ja päivätoimintaa.

Mahdollistaja

Mahdollistaja on yksilö, yhteisö tai muu 
taho, joka suoraan tai epäsuorasti vaikuttaa 
erityistä tukea tarvitsevien ihmisten kulttuu-
risten oikeuksien ja erityistaidetoiminnan 
saavutettavuuden toteutumiseen. Lähellä 
taiteilijaa saattaa olla paljon ihmisiä, jotka 
voivat olla mahdollistajia. Esimerkiksi per-
heenjäsen, tukihenkilö, taksikuski tai asu-
misohjaaja voi olla henkilö, joka kannustaa, 
rohkaisee ja poistaa käytännön esteitä osal-
listumisen tieltä.

Taiteen rahoitusta myöntävien 
tahojen vertaisarvioinnissa 
tulisi olla myös vammaisia 

taiteilijoita tai alan 
tuntemusta.



5 6

Joskus lähipiirin tai -verkoston ihminen ei 
tunnista taiteen tekemisen merkitystä ja tär-
keyttä.  Taideharrastus tai taiteen tekeminen 
on perusteltua aina silloin, kun se on tekijälle 
itselle mieluista tai merkityksellistä. Palvelu-
neuvonnan rooli onkin keskeinen suunnitel-
taessa henkilön yksilöllisiä palveluita, ja siksi 
sen merkitys myös taidetoiminnan mahdol-
listajana korostuu.

Yhteisötasolla mahdollistajina toimivat eri-
tyistaidetoimintaa järjestävät tahot, kuten 
kansalaisopistot, yhdistykset, säätiöt sekä 
kunnat, jotka toimivat sekä palveluiden tuot-
tajina että ostajina.
 
Useat erityistaidetoiminnan taidestudiot ovat
syntyneet kansalaisaktiivisuudesta. On pe-
rustettu yhdistyksiä, lobattu päättäjiä ja mää-
rätietoisesti kehitetty toimintaa, jotta erityistä 
tukea tarvitsevien ihmisten kulttuuriset oikeu-
det  toteutuisivat. Poliitikot ja viranhaltijat eri 
asteissa ovat avainasemassa, kun palveluita 
järjestetään ja poliittisia päätöksiä tehdään.

Taideharrastus tai 
taiteen tekeminen on 

perusteltua aina silloin, 
kun se on tekijälle 
itselle mieluista tai 
merkityksellistä.

Mahdollistajan roolissa toimii lopulta koko 
taiteen kenttä, kuten museot, galleristit, ku-
raattorit, taidekokoelmat, välittäjät ja taiteen 
keräilijät sekä taiteen alan oppilaitokset. 
Myös suuri yleisö ohjaa omalla toiminnal-
laan taiteen yhdenvertaisuuden kehitystä, 
sillä tarjonta seuraa kysyntää.
 
Lopulta kuka tahansa voi olla mahdollistaja. 
Kun on kerran löytänyt tukea tarvitsevien tai-
teen maailman, on vaikea enää kuvitella yh-
teiskuntaa, jossa tämä ääni ei kuuluisi.

Lopulta kuka 
tahansa voi olla 
mahdollistaja.
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2.4 Antaa 
taiteen puhua
Erityistaidetoiminnan kentällä on monia roo-
leja, joihin liittyy erilaisia odotuksia. Niiden 
selkiyttäminen on kaikkien etu. Samassa 
taideryhmässä on usein uransa eri vaiheis-
sa olevia taiteen tekijöitä. Käytännössä 
tämä tarkoittaa, että ohjaaja toimii monissa 
rooleissa tukiessaan eri vaiheessa olevien 
taiteen tekijöiden toimintaa.

Taiteella on monia tehtäviä. Erityistaidetoi-
minnassa päätavoitteena voi olla hyvinvoin-
nin lisääminen, kuten esimerkiksi toimin-
takyvyn, elämänhallinnan ja osallisuuden 
edistäminen tai mielenterveyden tukeminen. 
Joissakin toimipaikoissa korostuu taiteen 
ammattimainen tekeminen ja toiminta taide-
maailmassa. Eri lähtökohtien ja pyrkimysten 
tunnistaminen ei tähtää niiden keskinäiseen 
vertailuun. Moninaisuus on sekä toimintaan 
osallistuvien ihmisten että alan kehittymisen 
kannalta tärkeää.

Rooleihin kohdistuu odotuksia ja joskus tie-
tyn roolin vangiksi voidaan jäädä sekä sosi-
aalisista että rakenteellisista syistä. Erityistä 
tukea tarvitsevan taiteilijan uran eteneminen 
eroaa tavallisesta taidepolusta. Monet erityis-
tä tukea tarvitsevat taiteen tekijät saattavat 

toimia huomattavan pitkän ajan samassa tai-
detoimipaikassa. Tällöin uuden roolin ottami-
nen ei tapahdu luontaisesti. Tarvitaan kasvu- 
ja liikkumavaraa, jotta on mahdollista edetä 
taiteen tekijänä samassa tutussa ryhmässä. 
Kyse on potentiaalin tunnistamisesta, tunnus-
tamisesta ja mahdollistamisesta. Erilaisten 
toimijuuksien nimeämisen tarkoituksena on 
selventää toisistaan eroavia pyrkimyksiä ja 
hahmottaa niiden vaatimaa tukea.

Taiteessa roolit perustuvat vuorovaikutuk-
seen. Ne syntyvät ja toteutuvat suhteessa 
toisiin ihmisiin. Erityistaidetoiminnassa pe-
rusasetelmana on tukea tarvitseva taiteen 
tekijä ja hänen tukijansa. Olipa roolitus mikä 
tahansa, on tärkeää taata jokaiselle kehitty-
minen hänen omista lähtökohdistaan käsin. 
Tukijan on tärkeää olla mahdollistava toimi-
ja, eikä asettua rajaavaksi kehykseksi toisen 
ihmisen taiteellisille pyrkimyksille. Tuettava 
puolestaan on oikeutettu saamaansa tu-
keen. Kyse on paitsi kulttuurisista oikeuk-
sista myös ihmisoikeuksista.

Omaa alaamme ja koko yhteiskuntaamme 
palvelee se, että annamme taiteen puhua.
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Hyviä käytäntöjä – yhteistyö 
erityistaidetoiminnan 
verkostoissa

Julkaisun kolmannessa osassa tarkastellaan hyviä käytäntöjä erityistaidetoiminnan alan 
verkostoyhteistyössä. Erityistaidetoiminnan alaan kuuluu kehitysvammaisten, autismi-
kirjon sekä laaja-alaisia oppimishaasteita omaavien henkilöiden taidetoiminta. Erityis-
taidetoiminnan käsite kuvaa toiminnan rakenteellista tasoa, jossa taide syntyy tuetussa 
ympäristössä. Taiteilijat tai taide eivät tarvitse erityis- liitettä.

Verkostoyhteistyö on lisääntynyt ja on nykyään jo monille toimijoille oleellinen osa toimin-
taa. Hyödyt ovat kiistattomat. Tieto lisääntyy ja osaaminen, oppiminen ja kehittäminen 
vahvistuvat. Muita yhteistyöstä tavoiteltavia hyötyjä ovat esimerkiksi innovatiivisuuden 
parantaminen, uskottavuus alalla sekä resurssien yhdistäminen yhteisen tavoitteen edis-
tämiseksi. 

Järjestöjen ja erityistaidetoiminnan kentän ammattimaistumisen myötä vaatimukset 
verkostoyhteistyötä kohtaan kasvavat. Mitä tarvitaan, jotta kokemus yhteistyöstä on eri 
osapuolien mielestä onnistunut? Tämän osan tarkoituksena on auttaa huomaamaan eri 
näkökulmia, tunnistamaan vastuita ja velvollisuuksia sekä kannustaa pyrkimään hyvään, 
luottamukselliseen ja tavoitteelliseen yhteistyöhön.

OSA 3
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Tekstissä tuodaan esiin erityistaidetoiminnan alan verkostoille tyypillisiä käytäntöjä, 
toimintatapoja sekä verkostotyöhön liittyviä kysymyksiä, joihin kannattaa kiinnittää 
huomiota tavoitellun tuloksen saavuttamiseksi. Näkökulmat ja teemat vaihtelevat  käy-
tännönläheisistä toimintatavoista ja vinkeistä verkostotyön yleisiin lainalaisuuksiin. 
Verkostoyhteistyössä on valtava voima, jonka avulla on mahdollista saavuttaa yhdessä 
enemmän.

Kettukilla on useiden vuosien kokemus kansallisesta ja kansainvälisestä verkostoyhteis-
työstä. Artikkelissa sivutaan kansallisen Kettuki-verkoston toimintaa, joskin painopiste 
on pohjoismaisen NOA Nordic Outsider Art -verkoston toiminnassa. Teksti koostuu havain-
noista, lähdekirjallisuudesta, pohjoismaisen verkoston taiteilijoiden ja toimijoiden kysely-
aineistosta sekä Kettukin arkistojen verkostoja koskevasta dokumentaatiosta. Tekstissä on 
mukana anonyymeja sitaatteja sekä erityistä tukea tarvitsevilta taiteilijoilta, että erityistaide-
toiminnan mahdollistajilta.

Verkostoyhteistyössä 
on valtava voima, 

jonka avulla on 
mahdollista saavuttaa 

yhdessä enemmän.
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3.1 Johdatus 
verkosto- 
yhteistyöhön
Jokainen verkosto on ainutlaatuinen. Niitä 
voidaan perustaa esimerkiksi yhden tietyn 
teeman ympärille tai osaamisen vaihtami-
seen. Verkostojen toimintaan vaikuttavat lu-
kuisat eri tekijät ja niiden elinkaari vaihtelee. 
Ne mahdollistavat toisistaan riippumatto-
mien toimijoiden yhteistyön.

Ominaista verkostoille on ennemmin muu-
tos kuin pysyvyys. Onnistunut verkostoyh-
teistyö vaatii ponnistuksia, sitoutumista ja 
kehittämistä. Kun yhteistyö on hedelmällis-
tä, on syytä pysähtyä huomaamaan mikä 
on hyvää ja vahvistaa sitä. Joskus yhteis-
työssä on haasteita. Silloin on hyödyllistä 
pysähtyä ja kysyä, mitä olisi mahdollista 
tehdä paremmin? 

Yksittäiset verkoston toimijat tulevat yhtei-
sen äärelle kukin omista lähtökohdistaan. 
Heidän toimintaansa verkostossa ohjaavat 
lukuisat eri tekijät, jotka asettavat reunaeh-
toja yhteiselle tekemiselle. Esimerkiksi orga-
nisaation johdolla tai rahoittajalla voi olla 

monenlaisia odotuksia toimintaa kohtaan. 
Verkostossa toimiessa on pakko hyväksyä, 
että eri tahot tekevät ratkaisuja omista läh-
tökohdista käsin. Ne eivät aina ole saman-
suuntaisia verkoston tavoitteiden kanssa. 
Yhdelle verkostotoiminta voi olla oman stra-
tegian ytimessä, kun taas toiselle vain pieni 
osa koko organisaation toimintaa.

Onnistunut verkosto-
yhteistyö vaatii 

ponnistuksia, sitoutumista 
ja kehittämistä.
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Rajallisten resurssien maailmassa saattaa 
kysymys kilpailusta nousta esiin. Kuka saa 
näkyvyyttä ja mikä toimija rahoitusta? Ver-
kostotyön perusajatus on hyödyntää kunkin 
vahvuuksia yhteiseksi hyväksi. Näin toimien 
on mahdollista saavuttaa yhdessä jotain, 
mikä ei yksin olisi mahdollista. Kasvanut 
avoimuus on johtanut siihen, että yhdessä 
tekeminen koetaan kilpailua tärkeämmäksi. 
Pyrkimys kohti yhdenvertaisuutta on lopulta 
kaikkien etu. 

Parhaimmillaan yhteistyö perustuu luotta-
mukselle ja kunnioitukselle toisia kohtaan. 
On tärkeää pohtia, mistä luottamus syntyy, 
miten se näkyy ja millaista hyötyä luotta-
muksellisesta ilmapiiristä on. Paradoksaali-
sesti joskus tarvitaan yhteisiä haastavia ko-
kemuksia ja vaikeuksista selviytymistä, jotta 
luottamus syvenee. 

Yhtä tärkeää on miettiä, mitä luottamuksen 
puute aiheuttaa ja miten se mahdollisesti 
ilmenee. Tyypillisesti luottamuksen puute 
voi ilmetä esimerkiksi väärinkäsityksinä, 
kitkana vuorovaikutuksessa tai heikkona 
sitoutumisena. Vastavuoroisesti luottamus 
ilmenee esimerkiksi siten, että ristiriidat rat-
kaistaan rakentavasti, toiminta on innovatii-
vista ja oppimista tapahtuu. 

Erityistaidetoiminnan verkostoyhteistyössä 
eettiset kysymykset ovat läsnä joka hetki. 
Taiteilijat tarvitsevat yksilöllistä tukea 
taiteensa äärellä. Heidän ympärillään ole-
vien ihmisten tehtävänä on mahdollistaa 

Erityistaidetoiminnan
 verkostoyhteistyössä 
eettiset kysymykset 
ovat läsnä joka hetki. 

taiteellinen toiminta. Valmius eettiseen poh-
dintaan sekä halu edistää yhdenvertaisuutta, 
osallisuutta ja avoimuutta ovat tärkeitä ta-
voitteita. Verkostoissa pohditaan ja opitaan 
jatkuvasti toisilta miten asioita voitaisiin teh-
dä entistä paremmin, kunnioittavammin ja 
avoimemmin. Miten toimintatapoja voidaan 
kehittää, jotta taiteilijan oikeus ja mahdolli-
suus toimia mahdollisimman omavaltaisesti 
toteutuu? 

“Avoimuus ja ymmärrys. Tärkeää, että men-
torien tuki on oikeanlaista (ei liikaa eikä liian 
vähän).”
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3.2 Hyvin 
organisoitu 
on puoliksi 
tehty

Erityistaidetoiminnan alan kehittymisen ja 
vahvistumisen näkökulmasta on hyödyllistä, 
että toimijat ovat verkostoituneet ja yhteis-
työstä on alalla jo runsaasti käytännön koke-
musta. Verkostot mahdollistavat esimerkiksi 
tavoitteellisten ja täsmällisten projektien to-
teuttamisen jo valmiiksi tuttujen kumppanei-
den kanssa. Verkostoissa asiat koostuvat 
monista tekijöistä, kietoutuvat yhteen ja ovat 
jatkuvassa muutoksessa.
 
Hyvä organisointi edesauttaa sujuvaa yhteis-
työtä ja siksi siihen kannattaa panostaa. Orga-
nisoinnin tavoitteena on muun muassa var-
mistaa, että kaikki ovat oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan. On tärkeää, että taiteilijoiden 
yksilölliset tarpeet huomioidaan ja tarjotaan 
riittävä tuki, jotta taiteilijoilla on mahdollisuus 
keskittyä itse asiaan. Käytännön yhteistyötä 
helpottaa se, että tietyistä asioista sovitaan 
yhdessä ja asioita ennakoidaan. 

“On ollut mielenkiintoista olla mukana taiteili-
jana. Vierailut ovat olleet hyvin jäsenneltyjä.”

Vinkkejä toiminnan organisointiin:

Toimintapaikkojen esteettömyys sekä 
mahdolliset siirtymät toimintapaikoista 
toiseen tulee suunnitella ja huomioida. 
Mahdollisuuksien mukaan ohjelmia laadit-
taessa ja tapahtumapaikkoja valittaessa 
voidaan järjestää vaihtoehtoista tekemis-
tä ja hiljaisia huoneita, joihin on mahdol-
lista vetäytyä. 

Erityistaidetoiminnan alalla toimiville tai-
teilijoille struktuurit ja ennakoitavuus ovat 
usein tärkeitä. Päiväohjelmat on hyvä 
laatia ja tuoda tietoon ajoissa, vierailupai-
koista voidaan laittaa ennakkoon kuvia ja 
ravintoloiden ruokalistoja on mahdollista 
toimittaa ennalta. Ohjelmaan tulee sisäl-
tyä riittävästi lepotaukoja. 
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Toimintaa organisoitaessa voi tehdä mieli-
kuvaharjoittelua ja kuvitella tulevaa tapahtu-
maa tai verkostotapaamista vaihe vaiheelta. 
Tämä auttaa hahmottamaan mahdollisesti 
eteen tulevia käytännön tilanteita, joihin 
on hyvä varautua ennalta.

Sopimusten tekeminen tuo 
selkeyttä yhteistyöhön

Erityistaidetoiminnan alalla on tyypillistä, että 
toimintaa edistetään ja kehitetään yhteistyö-
hankkeiden tai -projektien muodossa, joille 
haetaan rahoituksia joko julkisista tai yksityi-
sistä lähteistä. Hankkeet pohjautuvat tarpee-
seen ja ovat usein toimijoille ainoa mahdolli-
suus kehittää omaa ja alan toimintaa.

Hankkeiden valmisteluun kannattaa jättää 
tarpeeksi aikaa. Asioista tulee sopia kai-
kille osapuolille riittävällä tasolla, jotta voi-
daan välttyä väärinymmärryksiltä. Kiireen 
sattuessa avainasioiden listaaminen säh-
köpostissa on parempi kuin ilmava puhe-
linkeskustelu, johon on vaikea enää palata.
Hankkeen osapuolilla on oikeus tietää, 
mitä hankesuunnitelmaan ja rahoitushake-
mukseen on kirjattu esimerkiksi hankkeen 
tavoitteista, toimenpiteistä ja osapuolten 
sitoumuksista.

Asioista sopimalla varmistetaan, että kukin 
tietää mitä ollaan tekemässä, mitä yhteis-
työltä odotetaan ja millaisia panostuksia 

Asioista tulee sopia 
kaikille osapuolille 

riittävällä tasolla, jotta 
voidaan välttyä väärin-

ymmärryksiltä. 

osapuolilta vaaditaan.  Sopimus voi olla kak-
sivaiheinen. Yhteisiin hankkeisiin rahoituksia 
hakiessa on suositeltavaa tehdä aiesopimus 
ja myöhemmin rahoituksen varmistuttua 
varsinainen sopimus.

Yhdessä kannattaa sopia ainakin 
näistä asioista:

- kuvaus yhteistyöstä, esimerkiksi 
  hankkeesta ja sen tavoitteista
- yhteistyön pääkohdat, kuten toimenpiteet
- eri osapuolien vastuut ja velvollisuudet 
- hankkeen dokumentointi ja arviointi
- tekijänoikeuskysymykset
- sopimuksen irtisanomisaika, purkaminen 
  ja erimielisyyksien ratkaiseminen
- sopimuksen voimassaoloaika
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Löyhemmässä verkostoyhteistyössä ei vält-
tämättä ole tarpeen sopia asioista kirjal-
lisesti. On hyvä kuitenkin sopia yhteisistä 
pelisäännöistä. Yhteinen verkosto ei auto-
maattisesti tarkoita sitä, että toimijoilla on 
mandaatti toimia toisten organisaatioiden 
puolesta. Esimerkiksi rahoitushakemukses-
sa ei saa mainita kumppanina tahoa, jonka 
kanssa ei ole sovittu yhteishankkeesta, vaik-
ka toimittaisiin samassa verkostossa. Täl-
lä varmistetaan se, että kukin organisaatio 
pystyy toimimaan oman strategiansa ja hal-
lintosäännön mukaisesti, eli hahmottamaan 
kokonaisuutta omasta näkökulmastaan ja 
päättämään asioista hyvän hallintotavan 
mukaisesti.

Johtaminen ja johtajuus

Johtaminen erityistaidetoiminnan alan ver-
kostoissa eroaa perinteisestä organisaation 
johtamisesta monella tapaa. Keskeistä on 
kysyä, miten johtaa johtamatta ja mitä oike-
asti johdetaan? 

Verkostoissa on tarkoituksenmukaisem-
paa puhua ennemmin johtajuudesta kuin 
johtamisesta. Johtajuus on vastuunottoa 
yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Se 
on koordinointia, jäsentämistä, priorisoin-
tia, kokoamista, viestintää ja fasilitointia. 
Johtajuus on myös uuden ja kiinnostavan 
etsimistä ja löytämistä, mahdollistamista ja 
huomion kiinnittämistä oleelliseen. Kyse on 

pitkälti siitä, miten idut jalostetaan ideoiksi 
ja ideat puolestaan teoiksi. Miten yksilöiden 
tietoja ja taitoja hyödynnetään yhteiseksi 
hyväksi? Miten onnistutaan viestinnässä? 
Erityistaidetoiminnan verkostoissa johtajuus 
on osallisuuden esteiden poistamista.

Verkostojen johtaminen voidaan ajatella 
myös jaettuna johtajuutena, yhteiseksi teke-
misenä. Kyse on jostain enemmästä kuin 
tehtäväkuvien ja vastuiden jakamisesta.  
Ajatusten vaihtamisen, kuuntelemisen sekä 
kokemuksen ja tiedon jakamisen tavoittee-
na on näkökantojen ja tulkintojen yhteiseksi 
tekeminen. Itsensä likoon laittaminen, halu 
neuvotella ja heittäytyminen prosessiin ovat 
osa jaettua johtajuutta.

Erityistaidetoiminnan alan verkostojen joh-
taminen on myös energian ja innovatiivisuu-
den johtamista. Se on asioiden ja tunnelmi-
en aistimista, innostamista, innostumista 
ja ennen kaikkea kuuntelemista. Toimin-
taympäristössä ja verkostossa tapahtuvia 
hiljaisia signaaleja on vaikea huomata, jos 
ei kuuntele ja pidä aisteja avoinna. Katse 
kannattaa pitää nykyhetken lisäksi tulevas-
sa. Arjessa tulee olla tilaa intuitiolle ja tule-
vaisuuden näkymille. 
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3.3 Toimiva 
vuorovaikutus 
on yhteistyön 
perusta
“Mitä enemmän opittiin toisistamme, sitä 
enemmän ymmärrettiin toisiamme.”

Jokainen näkökulma ja ajatus, jonka ihmi-
nen tuo yhteisen äärelle, on arvokas. Vuoro-
vaikutukselle tulee luoda turvallinen ilmapiiri, 
jossa voi kohdata itsensä ja toiset. Tällöin on 
mahdollista opetella ymmärtämään toisten 
ajattelua ja samalla tutkia omaa ajattelua. 

Taide on kieli, joka yhdistää. Erityistaidetoi-
minnan verkostoissa on yhdenvertaisuuden 
ja osallisuuden pyrkimys. Vuorovaikutuk-
seen tulee kiinnittää erityistä huomiota, jotta 
jokainen tulee kuulluksi ja voi osallistua ver-
koston toimintaan ja tuntea kuuluvansa sii-
hen. Verkoston jäsenillä voi olla erityisiä tar-
peita tai haasteita kommunikaatiossa, jotka 
tulee ottaa huomioon ja tarjota tarvittaessa 
tukea.

Jokainen näkökulma ja 
ajatus, jonka ihminen tuo 

yhteisen äärelle, 
on arvokas. 

“Eri taiteilijoiden erityistarpeiden ja haas-
teiden ymmärtäminen ja hyväksyminen on 
mahdollistanut hyvän vuorovaikutuksen 
verkoston muiden ihmisten kanssa ja osal-
listumisen projekteihin. Se on myös antanut 
minulle mahdollisuuden luoda yhteistyötä 
muiden taiteilijoiden kanssa, kuten kutsua 
heitä kylään ja aloittaa taideyhteistyö.”

On tärkeää tiedostaa haasteita, joita ihmis-
ten väliseen vuorovaikutukseen voi sisältyä. 
Esimerkiksi erilaiset arvopohjat, erilaiset 
tavat toimia ja väärinymmärrykset voivat ai-
heuttaa jännitteitä ja konflikteja toimijoiden 
välille. Joskus asiat etenevät ja tapahtuvat 
verkostoissa varsin nopeasti. Aina ei edes 
ehditä hahmottaa mikä on ollut ongelmana, 
kun ratkaisu on jo löytynyt. Verkostoyhteis-
työ on usein niin kerroksellista ja monipol-
vista, että samalla hetkellä saatetaan tarvita 
jopa vastakkaisia tapoja toimia.
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Konflikteja ei tarvitse pelätä, sillä ne ovat 
luonnollinen osa vuorovaikutusta eivätkä 
merkki epäonnistumisesta. Tärkeää on pyr-
kiä ymmärtämään ristiriitatilanteiden syitä 
ja kiinnittää huomiota siihen, miten esiin 
tulevia erimielisyyksiä ratkotaan. Onko kyse 
kenties projektinhallinnan ongelmista, osaa-
misen tai ihmissuhdetaitojen puutteesta? On 
tärkeää, että konfliktitilanteessa jokainen 
tulee kuulluksi ja eri näkökulmat otetaan 
huomioon. Lähtökohtaisesti kannattaa olet-
taa hyvää toisesta ja pyrkiä ratkomaan eri-
mielisyyksiä ajoissa. 

“Vuorovaikutus on ollut erittäin kunnioit-
tavaa, vakavasti otettavaa ja rohkaisevaa. 
Meillä on ollut hyvä rakenne tiedon kululle. 
Innovatiivinen tehtävämme vahvistaa Out-
sider-taidetta Pohjoismaissa ja koska teke-
misessä on ollut korkea taso, olemme myös 
saaneet rahoituksen monille projekteillem-
me. Ja tulokset ovat olleet voimaannuttavia.”

Yhteistyön eri vaiheissa tulee ratkaista usei-
ta asioita ja sovittaa yhteen erilaisia näke-
myksiä, sillä toimintatavat, riskinottokyky- ja 
halu vaihtelevat. Vaikka onnistunut yhteistyö 
ei vaadi samanlaisia toimintatapoja, olisi nii-
den hyvä sopia yhteen. 

Ihmisillä on vaihtelevia odotuksia sen suh-
teen, kuinka ennakoitavia asioiden tulee olla. 
Jotkut pyrkivät toimimaan itseohjautuvasti 
ja toiset odottavat enemmän ohjausta. Kuin-
ka tarkkaan yksityiskohtien tulee olla suun-
niteltu ja mitä asioita voidaan ratkaista pro-
sessin edetessä? 

On hyvä huomioida, että myös ihmisten hen-
kilökohtaisilla ominaisuuksilla, kuten tunne-
taidoilla ja temperamentilla on vaikutusta yh-
teiseen tekemiseen. Haastavista tilanteista 
on mahdollista selvitä, jos yhteistyö perus-
tuu luottamukseen ja osapuolet arvostavat 
toisiaan.

“Mielestäni verkostoa yhdistävät hyvät hen-
kilökohtaiset suhteet.”

Sitoutuminen yhteistyöhön

“Minusta tuntuu, että se on ollut hauskaa ja 
jännittävää, joskus myös haastavaa, mutta sel-
lainen haaste, joka auttaa kasvamaan ihmise-
nä ja taiteilijana.”

Yhdessä koetut 
elämykset taiteen 

äärellä sitouttavat myös 
tunnetasolla. 
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Tuloksekkaan verkostoyhteistyön näkökul-
masta on selvää, että yhteiset päämäärät, 
visiot ja arvot sitouttavat. Ihmiset sitoutu-
vat yhteistyöhön ja yhteiseen tekemiseen 
paremmin silloin, kun esimerkiksi asiat tai 
ihmissuhteet ovat heille merkityksellisiä ja 
he kokevat hyötyvänsä yhteistyöstä jollain 
tavalla. Erityistaidetoiminnan verkoston 
toimijat kuvaavat verkoston hyödyiksi esi-
merkiksi uuden oppimisen ja kollegiaalisen 
tuen. Toiminnan tulee olla oikealla tavalla 
haastavaa, jotta se motivoi ja sitouttaa.

Taiteen parissa toimiessa aistit ovat avoinna. 
Yhdessä koetut elämykset taiteen äärellä si-
touttavat myös tunnetasolla. Tunteilla ja yh-
teisöllisyyden kokemuksella on tärkeä oma 
roolinsa merkityksellisyyden tuottajana ja 
yhteistyöhön sitouttajana. 

“Koen olevani sitoutunut NOA-yhteistyöhön. 
Me teimme jotain aivan uutta yhdessä, yhtei-
söllisyys sitouttaa.”

Yleisesti koetaan, että hyödyn tulisi jakaan-
tua tasaisesti toimijoiden kesken suhteessa 
heidän laittamaansa panostukseen. Käytän-
nössä verkostoyhteistyö ei ole aina vasta-
vuoroista eivätkä yhteistyöhön panostetut 
resurssit välttämättä mene tasan. Usein on 
voitava luottaa siihen, että antaessaan ja 
laittaessaan energiaa kiertoon, kanavoituu 
se yhteiseen hyvään ja kenties palautuu uu-
den muodon saaneena takaisin.

Menestyksekäs yhteistyö vaatii riittävää 
osallisuutta kaikissa vaiheissa. Konkreetti-
nen yhteinen ideoiminen, suunnittelu, avoin 
vuorovaikutus, keskinäinen luottamus, yhtei-
set pelisäännöt ja johtajuus sitouttavat toi-
mintaan. Erityistaidetoiminnassa pyrkimyk-
senä on vahvistaa erityistä tukea tarvitsevien 
taiteilijoiden osallisuutta. Osallisuuden ko-
kemuksella on suora yhteys sitoutumiseen, 
joka tekee siitä äärimmäisen tärkeän tekijän. 

“Olen taiteilija ja minulle yhteistyö verkostos-
sa on ollut tärkeä työkalu luoda ja vahvistaa 
suhdetta muihin taiteilijoihin ja taiteellisiin 
instituutioihin. Se on johtanut uusiin mahdol-
lisuuksiin ja mahdollisuuteen kasvaa ihmise-
nä ja taiteilijana.”

Sisäinen ja ulkoinen 
viestintä

Jaettu tieto ja lupa esittää kriittisiä kysymyk-
siä kuuluu rakentavaan yhteistyöhön. Ver-
koston yhteisistä pelisäännöistä sovittaessa 
saattaa olla tarpeellista sopia viestintään 
liittyvistä toimintatavoista ja viestintäkana-
vista. Huomiota tulee kiinnittää siihen, että 
kaikki pysyvät tilanteen tasalla ja kaikilla on 
pääsy yhteisen tiedon äärelle. Sekä kiittävää 
palautetta että kehittämisehdotuksia kan-
nattaa antaa pitkin matkaa eikä jättää niitä 
erillisiin arviointikeskusteluihin.
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3.4 Toiminnan 
sisällöt 
nousevat 
verkostosta
Erityistaidetoiminnan verkostoissa pääosas-
sa ovat taiteilijat ja heidän taiteensa. Toi-
minta perustuu siihen, että mahdollistetaan 
taiteen tekeminen ja taiteen esille saattami-
nen. Erityistaidetoiminnan alalla luovuus ku-
koistaa, taide inspiroi ja projekti-ideoista on 
suorastaan runsauden pulaa. 

Erityistaidetoiminnan verkostot voivat toi-
mia alustana erilaisille projekteille. Toi-
minnan sisällöt tuntuvat nousevan kuin 
itsestään, kun taiteilijat tulevat kuulluksi. 
Kaikkeen kiinnostavaan ei ole mahdollista 
tarttua samalla intensiteetillä. Hyväksi ha-
vaittu verkostoyhteistyön malli on sellainen, 
jossa vetovastuu projekteista vaihtelee toi-
mijalta toiselle. 
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Erityistaidetoiminnan alalla toimitaan jul-
kisen tai yksityisen rahoituksen turvin. On 
tärkeää noudattaa rahoittajan ohjeita näky-
vyydestä ja mainita tarvittaessa rahoittaja-
taho projektien ja hankkeiden materiaaleis-
sa. Yhtä tärkeää on sopia verkoston kesken, 
miten mainitaan kumppanit, joiden kanssa 
yhteistyötä on tehty. On toisia kunnioittavaa 
ulospäin viestiessä mainita yhteistyöstä. Nä-
kyvyys hyödyttää kaikkia.

Jos yhteistyön aikana herää kysymyksiä, toi-
veita tai pettymyksiä, on tärkeää tuoda ne 
esiin.

- Mitä tällä tavoitellaan?
- Mitä tarkoitit sanoessasi..?
- Voisimmeko keskittyä enemmän..?
- Mitä mieltä olet siitä, että..?
- Olenko varmasti ymmärtänyt oikein?
- Voisimmeko sopia tarkemmin..?

Kettukin vuoden 2015 taiteilija Harri Blomberg 
Kuva Katri Stenberg

3.4 Toiminnan 
sisällöt 
nousevat 
verkostosta
Erityistaidetoiminnan verkostoissa pääosas-
sa ovat taiteilijat ja heidän taiteensa. Toi-
minta perustuu siihen, että mahdollistetaan 
taiteen tekeminen ja taiteen esille saattami-
nen. Erityistaidetoiminnan alalla luovuus ku-
koistaa, taide inspiroi ja projekti-ideoista on 
suorastaan runsauden pulaa. 

Erityistaidetoiminnan verkostot voivat toi-
mia alustana erilaisille projekteille. Toi-
minnan sisällöt tuntuvat nousevan kuin 
itsestään, kun taiteilijat tulevat kuulluksi. 
Kaikkeen kiinnostavaan ei ole mahdollista 
tarttua samalla intensiteetillä. Hyväksi ha-
vaittu verkostoyhteistyön malli on sellainen, 
jossa vetovastuu projekteista vaihtelee toi-
mijalta toiselle. 

Jaettu tieto ja lupa 
esittää kriittisiä 

kysymyksiä kuuluu 
rakentavaan yhteistyöhön. 
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Vinkkejä verkostotoiminnan eri vaiheisiin 
sisältöjen rikastamiseksi:

ONLINE ART WORKSHOP

Jokainen verkostotoimija suunnittelee 
vuorollaan työpajan, jonka ohjaa toisille.

Ideaalia on, että toteutuksessa 
hyödynnetään taiteilijoiden osaamista. 

Soveltuu erityisesti osaamisen 
vaihtamiseen tekniikoiden osalta. 

Toimii hyvin tutustumisvaiheessa. 

Yhden työpajakokonaisuuden 
suunnittelemisella ja ohjaamisella 
jokainen toimija saa vastineeksi niin 
monta työpajaa, kuin on muita 
verkostotoimijoita. 

Työpajat toteutetaan etäyhteyksiä 
hyödyntäen. 

Kannattaa heijastaa näyttö isolle 
screenille, jolloin tulee vaikutelma 
samassa tilassa olemisesta.

100 IDEAA

Kokoontukaa yhteen ideoimaan. 

Kirjatkaa ylös jokainen idea 
arvostelematta sen toteutuskelpoisuutta.

Tarkoituksena on saada kirjattua 
100 ideaa.
 
Kokemuksen mukaan melko helposti 
keksitään noin 70 ideaa. 

Viimeiset 30 voivat olla vaikeita keksiä, 
mutta todennäköisesti ne ovat juuri niitä 
helmiä, joista voi kehittyä tulevien 
projektien aihioita.

Tavoitteellisuus 
hyödyttää kaikkia

Mitä odottaa verkostoyhteistyöltä? Oleellista 
on käydä keskustelua siitä, mitä verkosto-
yhteistyöltä ja yksittäisiltä toimijoilta vaa-
ditaan. Näin voidaan välttyä epärealistisilta 
odotuksilta.

Tavoitteellisuus on tärkeää organisaatioiden 
ja koko verkoston kehittymisen lisäksi yksi-
löille, jotka ovat toiminnassa mukana. Eri-
tyistaidetoiminnan alalla taiteilijoiden koh-
dalla on tärkeää varmistaa, että yksilölliset 
tavoitteet ovat oikein mitoitettuja.
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“Hyvässä verkostoyhteistyössä kunnioite-
taan yksilöä ja hänen tarpeitaan, kykyjään 
sekä haasteitaan ja hyväksytään, että olem-
me kaikki erilaisia. Myös halu korkeaan laa-
tuun (sekä itse vuorovaikutuksessa että pro-
jekteissa ja projektituloksissa) on tärkeää, 
jotta osallistujat kokevat ponnistelunsa ja 
taiteensa olevan arvokkaita ja että heitä koh-
dellaan aikuisina ihmisinä. Ihmisille pitää 
antaa mahdollisuus kokeilla uusia asioita 
ja antaa heille turvaverkko sekä lupa epäon-
nistua, sillä epäonnistuminen on tärkeä osa 
kasvua ihmisenä ja taiteilijana.”

Verkostoissa tapahtuu 
jatkuvaa oppimista

Yhteistyö on valtava inspiraation lähde. Yh-
teinen tekeminen, kohtaamiset sekä uuden ja 
kiinnostavan äärellä oleminen tarjoavat mah-
dollisuuden jatkuvaan oppimiseen. Oppimis-
ta voi tapahtua monella eri osa-alueella. Pel-
kästään matkustaminen verkostotapaamisiin 
ulkomaille voi olla elämys ja oppimisen lähde.

“Olen oppinut käytännön taitoja matkustami-
seen liittyen. Olen saanut enemmän henkilö-
kohtaisesti, kuin taiteellisesti.”

Erilaiset toimintatavat hioutuvat toimiviksi 
käytännöiksi myös kokeilujen kautta. Erityi-
sesti verkoston alkuvaiheessa tai uusien toi-
mijoiden tullessa mukaan kannattaa antaa 

Yhteistyö on 
valtava inspiraation 

lähde.

aikaa erilaisille kokeiluille, jotka mahdollista-
vat yhteisen tekemisen kautta tutustumisen 
ja oppimisen.

“Olen oppinut tekemään elokuvia ja puhu-
maan monien ihmisten edessä. Olen oppinut 
enemmän omista rajoistani ja siitä, kuinka 
pitkälle voin työntää niitä. Olen saanut tietää, 
että ympäri Eurooppaa on taideyhteisöjä, 
joista en muuten olisi voinut tietää.”
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3.5 Kehittä-
misessä ovat 
kaikki 
mukana
Verkostot voivat laatia toimintasuunnitel-
man tai strategian, jossa kuvataan tyypilliset 
strategian elementit aina visiosta ja arvoista 
toteutukseen sekä arviointiin. Muodollinen 
strategia ei ole välttämätön, jos verkostolla 
on yhteisesti jaettu päämäärä ja visio. Eri-
tyistaidetoiminnan alan verkostoissa ei juuri-
kaan ole laadittu verkostostrategioita, joskin 
yksittäiset toimijat ovat organisaation omis-
sa strategioissa huomioineet verkostojen ja 
kumppanuuksien merkityksen. 

Verkostoissa toimiessa uusiutuminen ja ke-
hittäminen on jatkuvaa, sillä asiat, ajatukset 
ja ideat ovat jatkuvassa muutoksessa. Luo-
va potentiaali alalla on valtava. Muutosta ei 
ole mahdollista eikä tarpeellista pysäyttää ja 
samaan aikaan fokus tulee säilyttää oleelli-
sessa. 

Kehittäessä ja uutta luodessa keskustelulle 
on syytä jättää runsaasti aikaa. Harvoin ver-
koston toimijat ovat keskenään tasavertai-
sessa asemassa. Siksi on tärkeää varmistua 
siitä, että jokainen tulee kuulluksi. Myös ke-
hittämisessä osallisuus on tärkeä arvo.

Muutosta 
ei ole mahdollista 
eikä tarpeellista 

pysäyttää ja 
samaan aikaan 

fokus tulee 
säilyttää 

oleellisessa. 
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Arviointi antaa 
arvokasta tietoa

Yhdessä voidaan pohtia sitä, millaista hyvä 
verkostoyhteistyö on. Määrittely voi olla han-
kalaa, koska odotukset, tarpeet ja tavoitteet 
vaihtelevat. Siksi on tärkeää selvittää, mitä 
kukin yhteistyöltä odottaa. Arvioinnin avulla 
voidaan saada selville, onko saavutettu ase-
tettuja tavoitteita, pitääkö aikataulu, toimiiko 
viestintä ja mikä on verkoston ilmapiiri. 

Kehittäminen ja kehitys tapahtuu suhteessa 
aiempaan ja nykytilaan. Kehittämisessä tulee 
olla ymmärrystä toimintaympäristöstä ja toi-
minnan vaikutuksista. Toimintaa tulee seura-
ta ja arvioida yhdessä määritellyillä mittareilla, 
jotta voidaan varmistua siitä, että toiminnalla 
saavutetaan haluttuja asioita. Mittareiden tu-
lee olla asetettu suhteessa tavoitteisiin.

Arviointia kannattaa tehdä verkoston ja yk-
sittäisten projektien eri vaiheissa. Voi olla 
tarpeen selkeyttää, arvioidaanko kulloinkin 
verkoston vai yksittäisten hankkeiden toi-
mintaa. Hyvä arviointi edellyttää huolellista 
dokumentointia, johon kannattaa panostaa. 
Arviointi antaa tärkeää tietoa muun muassa 
onnistumisista ja kehittämisen kohteista. 
Tapaamisten aikatauluun on hyvä varata ar-
vioinnille aikaa eikä jättää sitä pelkästään 
tapaamisten jälkeen itsenäisesti toteutet-
tavaksi. On suositeltavaa, että arviointime-
netelmiin panostetaan ja varmistetaan, että 
kaikilla on mahdollisuus ilmaista oma näke-
myksensä.

Arvioikaa verkoston toiminnassa 
ainakin näitä:

- Onko verkoston visio ja tavoitteet yhteiset?
- Onko sovittu yhteisistä pelisäännöistä?
- Toimiiko vuorovaikutus?
- Pitääkö aikataulut?
- Annetaanko ja saadaanko palautetta 
  riittävästi?
- Ollaanko saavutettu tavoitteita?
- Koetaanko yhteistyö hyödyllisenä?
- Jakautuvatko vastuut toivotulla ja 
  sovitulla tavalla?
- Mikä toimii, mikä ei?

On tärkeää 
selvittää, 

mitä kukin 
yhteistyöltä 

odottaa. 
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3.6  Kettuki-
verkosto
Kettuki ry on perustettu vuonna 2002. Yhdis-
tyksen jäsenistö koostuu yksityishenkilöistä 
sekä valtaosasta erityistaidetoimintaa Suo-
messa järjestävistä tahoista. Perustamisesta 
saakka Kettukin tavoitteena on ollut tehdä eri-
tyistä tukea tarvitsevien henkilöiden taidetta 
tunnetuksi ja kohottaa taiteenalan arvostus-
ta, samoin kuin parantaa erityistä tukea tar-
vitsevien henkilöiden mahdollisuuksia opis-
kella ja harrastaa taidetta sekä työskennellä 
taiteen alalla. 

Kettukin ylläpitämään verkostoon kuuluu 
kulttuurin, erityistaidetoiminnan sekä vam-
mais- ja hyvinvointialan toimijoiden ja or-
ganisaatioiden lisäksi taiteilijoita, heidän 
läheisiä sekä taiteesta kiinnostuneita hen-
kilöitä. Kettuki-verkosto on kansainvälisesti 
tarkasteltuna ainutlaatuinen valtakunnalli-
nen asiantuntijaverkosto, joka on keskittynyt 
erityistaidetoiminnan sekä outsider-taiteen 
ilmiöihin ja asioihin. Verkosto mahdollistaa 
yhteistyön, asioiden jakamisen ja kollegiaa-
lisen vertaistuen. Kumppanuus on yksi Ket-
tukin perusarvoista.

Kettuki toimii edistäen sekä taiteen itseisar-
voa että taiteen tekemisestä ja kokemisesta 

saatavia hyvinvointivaikutuksia. Tavoitteena 
on lisätä erityistä tukea tarvitsevien ihmisten 
yhteiskunnallista osallisuutta ja edistää yh-
denvertaisuutta taiteessa.

Kettuki-verkoston 
toimintamuodot

Kettuki-verkosto tekee vaikuttamis- ja kehit-
tämistyötä ja edistää ajankohtaisia asioita. 
Viestintä ja tiedon välittäminen erityistaide-
toiminnan alan ajankohtaisista asioista kuu-
luu Kettukin perustehtäviin. Viestinnän koh-
deryhmää ovat muun muassa erityistä tukea 
tarvitsevat taiteen tekijät ja heidän ohjaa-
jansa, taidealalla toimivat tahot, sosiaali- ja 
terveysalan opiskelijat ja ammattilaiset sekä 
viranhaltijat kunnissa ja hyvinvointialueilla.

Kettuki julkaisee kirjoja ja muuta taiteilijoita 
sekä alan toimijoita tukevaa materiaalia, sa-
moin kuin ylläpitää erityistaidetoiminnan alan 
ja outsider-taiteen tietopankkia ja kokoaa 
alan opinnäytetöitä arkistoon. 
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Vuosittain järjestettävä erityistaidetoiminnan 
valtakunnallinen verkostoseminaari kokoaa 
yhteen alan asiantuntijoita. Seminaarin ohjel-
man tarkoituksena on tukea alan kehittämis-
tä ja verkostoitumista. Verkostoseminaariin 
kutsutaan alan asiantuntijoita Suomen lisäksi 
ulkomailta ja siellä esitellään alan taiteilijoita, 
toimijoita sekä hyviä käytäntöjä.

Kettuki tekee päättäjiin ja viranomaista-
hoihin kohdistuvaa vaikuttamistyötä sekä 
edistää lausuntojen, kannanottojen sekä tie-
dotteiden ja erilaisten kampanjoiden avulla 
erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden oi-
keuksia opiskella, harrastaa ja tehdä työk-
seen taidetta. Kettuki pyrkii vaikuttamaan 
myös yleiseen mielipiteeseen taiteen yhden-
vertaisuudesta.

Kettukin tehtävänä on konsultoida ja opas-
taa erityistaidetoimijoita. Se myös ylläpitää 
keskustelua erityistaidetoiminnan verkoston 
kanssa eettisesti kestävistä toimintatavoista.

Kettuki on jakanut tunnustuksia ja palkinto-
ja vuodesta 2004 lähtien. Vuoden taiteilijan 
valinnalla tuodaan esiin lahjakkaita ja oma-
äänisiä erityistä tukea tarvitsevia taiteilijoita. 
Vuoden taiteilijalle järjestetään yksityisnäyt-
tely Kettukin toimesta. Kettukin vuoden tai-
deteko kunniakirja ja palkinto myönnetään 
vuosittain ansioituneelle henkilölle tai yhtei-
sölle, joka on edistänyt yhdenvertaisuutta 
taiteen kentällä.

3.7 NOA 
Nordic 
Outsider Art 
-verkosto

“Yhteistyö muiden pohjoismaiden kanssa 
tuntuu luonnolliselta ja tärkeältä.”

Luovuus edellyttää toisinaan rutiineista irrot-
tautumista. Kulttuurien välisessä yhteistyössä 
moninaisuus on itsestäänselvyys ja rikkaus, 
josta voi ammentaa jatkuvasti. Pohjoismai-
nen verkostoyhteistyö outsider-taiteen toimi-
joiden kesken on toimivaa, sillä organisaa-
tioiden toimintakulttuurit ja strategiat ovat 
yhteensopivia ja alan rakenteissa on vain 
vähän eroja. Myös maantieteellinen saavutet-
tavuus ja hyvinvointivaltion ihanne yhdistää 
pohjoismaisia toimijoita.

Hyviä edellytyksiä pohjoismaiselle verkosto-
yhteistyölle on rakennettu pitkään. Erityistai-
detoiminnan alalla on järjestetty näyttelyitä 
ja kahdenvälistä yhteistyötä erilaisissa pro-
jekteissa. Esimerkiksi tanskalainen Kenneth 
Rasmussen on valittu Kettukin vuoden taitei-
lijaksi jo vuonna 2009.
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NOA Nordic Outsider Art 
-verkoston tarina

NOA Nordic Outsider Art -verkoston alku-
sysäys tapahtui vuonna 2015 Hämeenlin-
nassa. Kettuki kutsui Pohjoismaisen kult-
tuurirahaston OPPSTART-rahoituksella neljä 
pohjoismaista toimijaa tutustumaan ja ideoi-
maan mahdollisuuksia toimia yhdessä.

Keskustelulle annettiin runsaasti aikaa. Tar-
peita ja toiveita yhteistyölle pohdittiin. Taitei-
lijoiden osaaminen, potentiaali ja motivaatio 
kansalliset rajat ylittävään yhteistyöhön tun-
nistettiin. Fasilitoidussa työpajassa hyödyn-
nettiin Linda Haynesin kehittämää Path 
-menetelmää, jossa yhteisen tavoitetilan 
lisäksi suunniteltiin konkreettisia askelia yh-
teisesti määritellyn vision saavuttamiseksi.

GAIA Outsider Art Museum (Tanska), Inuti 
(Ruotsi), Kettuki (Suomi), Kaarisilta ry (Suo-
mi) ja List án landamæra (Islanti) päättivät 
perustaa NOA Nordic Outsider Art -verkoston. 
NOA-verkoston alkuvaiheita ja myöhempiä 
projekteja ovat rahoittaneet muun muassa 
Pohjoismainen kulttuurirahasto ja Pohjois-
mainen kulttuuripiste.

Yhteistyö oli tavoitteellista alusta saakka

Ensimmäisen yhteisen keskustelun tulok-
sena asetettiin tavoitteeksi lisätä pohjois-
maista yhteistyötä ja tarjota rajat ylittävää 
kollegiaalista tukea sekä outsider-taiteilijoil-
le että mentoreille. Alussa ajattelu oli hyvin 
käytännönläheistä. Osaamisen vaihtamista 
kehittämällä pyrittiin saamaan yhteistoimin-
nallisesti innovatiivisia ja laadukkaita mene-
telmiä taidestudioiden käyttöön.

Jokainen verkoston jäsenistä suunnitteli ja 
ohjasi vuorollaan yhden työpajan toisille. 
Suunnittelemalla yhden kokonaisuuden sai 
osallistua muiden järjestämään neljään työ-
pajaan. Osallistujille haluttiin tarjota vahva 
käytännön kokemus yhteistoiminnallisesta 
työskentelystä sekä oppia toisilta uusia tai-
toja sekä tekniikoita, joita olisi mahdollista 
käyttää myöhemmin. Taiteilijat halusivat 

Kulttuurien välisessä 
yhteistyössä moninaisuus 

on itsestäänselvyys ja 
rikkaus, josta voi 

ammentaa jatkuvasti. 
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melko pian enemmän. Pelkkä teknisen osaa-
misen vaihtaminen ei tuntunut pidemmän 
päälle mielekkäältä.

“Miksi aina vain teemme ja teemme ja se ei 
koskaan johda enempään?”                                                             
              
Työpajojen aikana oli tutustuttu, toimintata-
vat olivat tulleet tutuiksi ja luottamusta oli 
ehtinyt syntyä. Monilla taiteilijoista oli jo var-
sin vahva oma käsiala, tekniikka ja ääni. He 
halusivat saada sen kuuluviin.

Yhteisten projektien aika

Nopeasti ymmärrettiin pohjoismaisen ver-
koston merkitys oman organisaation ke-
hittämisessä. Yhteistä keskustelua käytiin 
siitä, miten jatkaa ensimmäisen vaiheen 
jälkeen. Taiteilijoiden valtava potentiaali ja 
osaaminen oli jo tunnistettu. Yhteinen tah-
totila oli saattaa taide laajemman yleisön 
nähtäväksi. Verkostossa sovittiin, että NOA 
voi toimia alustana erilaisille yhteisille, tar-
kemmin määritellyille projekteille, joilla on 
omat tavoitteet, aikataulut ja rahoitus. Sa-
malla haluttiin lisätä kulttuurien välistä ym-
märrystä. 

Verkosto pääsi varsin pian uuden rahoi-
tuksen saatuaan jatkamaan konkreettista 
yhteistyötä elokuvaprojektin muodossa. 
Inutissa ideoitiin elokuvaprojekti Out by Art, 
jolle he saivat kansallisen rahoituksen ruot-
salaiselta Kulturbrygganilta kumppaninaan 

NOA-verkosto. Ruotsalaisen dokumentaristi 
Sven Blumen tuottamassa projektissa to-
teutettiin viisi taide-elokuvaa ja yksi doku-
menttielokuva. Out by Art elokuvien ensi-ilta 
oli nykytaiteen museo Modernassa Tukhol-
massa keväällä 2018. Sittemmin Out by Art 
-elokuvakokonaisuutta on esitetty lukuisilla 
eri festivaaleilla ja muissa tapahtumissa.

Seuraavana vuonna yhteistyö sai jatkoa käsit-
teellisen taideprojekti The Other Travel Agen-
cyn muodossa. Idea The Other Travel Agency 
-projektista syntyi erityistä tukea tarvitsevan 
taiteilijan kysymyksestä sekä yhdenvertai-
suuden unelmasta, jossa yhteistä ympäristöä 
ja kulttuuria ovat rakentamassa täysipainoi-
sesti kaikki sen jäsenet. 

“Miksei kukaan kerro sellaisista paikoista, 
joissa on hiljaista?” 
             
Kettukin koordinoima The Other Travel 
Agency tuotti kesällä 2019 paikallisia taide-
tapahtumia, näyttelyitä ja tuotteita Suomes-
sa, Ruotsissa, Islannissa ja Tanskassa. Pai-
kallisista tuotannoista koostettu päänäyttely 
esitteli pohjoismaista taidetta Brysselissä  
ja Helsingissä syksyllä 2019. The Other Tra-
vel Agencyn mentorina ja kuraattorina toimi 
kaupunkiaktivisti, tuottaja Jaakko Blomberg. 
Projektissa oli mukana useita kumppanuuk-
sia ja verkosto laajeni entisestään.

NOA-verkoston jäsenten toteuttamien projek-
tien jälkeen verkostossa haaveiltiin pohjois-
maisesta residenssitoiminnasta. Toiminnan 
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suunnitteluun ja käynnistämiseen oli jo ole-
massa resursseja ja kumppanuuksia, mutta 
covid-19 pandemian johdosta suunnitelmat 
jäivät odottamaan parempia aikoja.

Hyvien käytäntöjen myötä 
pitkäjänteiseen verkosto-
yhteistyöhön

NOA-verkoston menestystarinaa selittää 
monet eri tekijät. Pitkäjänteisen yhteistyön 
näkökulmasta oleellisena voidaan pitää 
sitä seikkaa, että yhteistyön kehittymiselle, 
tutustumiselle ja luottamuksen rakentu-
miselle annettiin aikaa. NOA-verkoston jä-
senorganisaatioiden henkilöstössä on ollut 
vain vähän vaihtuvuutta. Jotkut taiteilijoista 
ovat olleet mukana alusta saakka. Vuosien 
aikana on ollut mahdollista kasvaa ja oppia 
yhdessä sekä iloita yhteisestä tekemisestä. 
Verkosto luotiin ensin, vasta sitten oli varsi-
naisten projektien aika. 

Kun verkostoyhteistyö perustuu luottamuk-
selle, kunnioitukselle ja hyvälle inhimilliselle 
vuorovaikutukselle, on onnistumisen edel-
lytykset olemassa. NOA-yhteistyö perustui 
yhteiseen tarpeeseen. Tehtiin väliarviointia. 
Oltiin kriittisiä ja annettiin palautteelle tilaa. 
Ennen kaikkea kuunneltiin taiteilijoita.

“Se ei oikein tunnu hyvältä, kun katsomme 
toistemme töitä, eikä saa kunnon palautetta.”

Mitä ei koettu hedelmälliseksi, siitä luovuttiin. 
Verkostossa on opittu olemaan tehokkaita. 
Aina, kun tavataan, käytetään aikaa keskuste-
luun. Tapaamisten yhteyteen on ollut luonnol-
lista järjestää esimerkiksi seminaari tai muu 
kohtaaminen paikallisten kanssa, jossa ker-
rotaan erityistaidetoiminnan alan toiminnasta 
Pohjoismaissa. Äänessä ovat niin taiteilijat, 
mentorit kuin toiminnanjohtajat. NOA-verkos-
tossa katsotaan eteenpäin, haaveillaan ja 
suunnitellaan seuraavaa askelta.

Yhtenä NOA-verkoston tavoitteena on, että 
erilaiset yleisöt näkevät ja kohtaavat taiteen. 
Pyritään menemään sinne, missä muutkin 
ovat. On päädytty esimerkiksi Reykjavik In-
ternational Film Festivaaleille Islannissa, ny-
kytaiteen museo Modernaan Tukholmassa ja 
Euroopan parlamenttiin Brysselissä.

Kun verkostoyhteistyö 
perustuu luottamukselle, 

kunnioitukselle ja 
hyvälle inhimilliselle 
vuorovaikutukselle, 

on onnistumisen 
edellytykset olemassa.
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Yhteisen verkoston eteen on tehty paljon 
töitä. Jos jokin tavoiteltu asia ei ole onnis-
tunut yhdellä tavalla, on etsitty toisenlaisia 
ratkaisuja. Verkoston laajentamisesta haa-
veiltiin jo alkuvaiheessa, mutta sitä varten 
ei saatu rahoitusta. Erilaisten projektirahoi-
tusten turvin on ollut mahdollista kutsua 
muita mukaan. 

“Koen, että NOA-verkosto on etäinen, mutta 
silti ajankohtainen osa taiteellista elämääni, 
että se on jatkuvasti taustalla ja siihen on 
helppo ottaa yhteyttä silloin kun haluaa ja tar-
vitsee. Olen sitoutunut taidestudioni kautta, 
en usko, että pystyisin jatkamaan yhteistyö-
tä Noa-verkoston kanssa ilman muiden ih-
misten apua (ei välinpitämättömyyden, vaan 
vammani vuoksi).”

NOA-verkoston tarina jatkuu edelleen. Sosiaa-
lisen eristäytymisen korona-aika synnytti idean 
yhteistaideteoksen tekemisestä. Suunnittelua 
tehtiin NOA-verkoston etätapaamisissa. Tär-
keäksi teemaksi koronavuosien aikana nousi 
arkipäiväisyys ja teoksen nimeksi muodostui 
My Everyday, Arkipäiväinen. Materiaaliksi va-
likoitui keittiöpyyhe ja tekninen toteutustapa 
jätettiin taiteilijoiden vapaasti päätettäväksi. 
NOA-verkoston jäsenet välittivät kutsua tai-
teilijoille ympäri Pohjoismaita. Sadoista tai-
teeksi muutetuista keittiöpyyhkeistä koos-
tuvan yhteisteoksen kuraattoreina toimivat 
TaT Minna Haveri Suomesta ja kuvanveis-
täjä MA Lotte Nilsson-Välimaa Ruotsista. 
Teos on ensimmäistä kertaa esillä Kettukin 
koordinoiman EOA European Outsider Art 

2022 -konferenssin yhteydessä Hämeenlin-
nan Verkatehtaalla Galleria Arxissa. Yhteis-
teos on kaikkien yhteinen eikä sitä omista 
kukaan. Kettuki arkistoi teoksen niin, että 
sitä voidaan lainata ja esitellä verkoston jä-
senten näyttelyissä tulevaisuudessakin eri 
muodoissaan.

Tavoitteellinen verkosto-
yhteistyö tuottaa lisäarvoa

Tarkasteltaessa NOA-verkoston toimintaa 
voidaan huomata, että se on tarkoituksen-
mukaista ja ei-hierarkista. Toimijoiden kes-
kinäiset suhteet ovat luottamukselliset ja 
avoimet. Henkilökemiat toimivat, ihmisille 
annetaan tilaa olla oma itsensä. Moninai-
suus on arvo.

Jos jokin tavoiteltu 
asia ei ole onnistunut 

yhdellä tavalla, on etsitty 
toisenlaisia ratkaisuja.
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Yhteiset kokemukset ovat tuottaneet ver-
koston jäsenille merkityksellisyyttä, tarinoita 
ja kokemuksia. Ongelmia ja haasteita on rat-
kottu ajoissa. Sitoutuminen yhteistyöhön on 
vahvaa. Toisia kohtaan tunnetaan kunnioi-
tusta. Verkostolle annetaan enemmän, kuin 
siltä otetaan.

Yhteistyö pohjoismaisessa verkostossa on 
ollut tavoitteellista ja pitkäaikaista sekä or-
ganisaatioiden omaa strategiaa tukevaa. 
Verkostossa on runsaasti kyvykkyyttä to-
teuttaa laadukkaita projekteja. Verkostoyh-
teistyö on tuonut mahdollisuuden poiketa 
omasta arjesta. 

NOA-verkoston toimijoita yhdistää halu toi-
mia eettisesti ja ammattimaisesti. Korkean 
laadun tavoittelu on arvo itsessään. Laatua 
vaalitaan, koska verkostossa tunnistetaan 
ja tunnustetaan erityistä tukea tarvitsevien 
taiteilijoiden osaaminen, luomiskyky ja koko 
kulttuuria rikastuttava ilmaisuvoima. 

Kettukin vuoden 2012 taiteilija Miia Ruohonen
Kuva Arto Arvilahti, Kuvakas

Moninaisuus 
on arvo.
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Yhteiset kokemukset ovat tuottaneet ver-
koston jäsenille merkityksellisyyttä, tarinoita 
ja kokemuksia. Ongelmia ja haasteita on rat-
kottu ajoissa. Sitoutuminen yhteistyöhön on 
vahvaa. Toisia kohtaan tunnetaan kunnioi-
tusta. Verkostolle annetaan enemmän, kuin 
siltä otetaan.

Yhteistyö pohjoismaisessa verkostossa on 
ollut tavoitteellista ja pitkäaikaista sekä or-
ganisaatioiden omaa strategiaa tukevaa. 
Verkostossa on runsaasti kyvykkyyttä to-
teuttaa laadukkaita projekteja. Verkostoyh-
teistyö on tuonut mahdollisuuden poiketa 
omasta arjesta. 

NOA-verkoston toimijoita yhdistää halu toi-
mia eettisesti ja ammattimaisesti. Korkean 
laadun tavoittelu on arvo itsessään. Laatua 
vaalitaan, koska verkostossa tunnistetaan 
ja tunnustetaan erityistä tukea tarvitsevien 
taiteilijoiden osaaminen, luomiskyky ja koko 
kulttuuria rikastuttava ilmaisuvoima. 
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Taiteilijoiden 
puheenvuoro

Tämän kirjan te olette kirjoittaneet teille. Huolimatta siitä, keitä te olette, mikä teidän roo-
linne on meidän elämässämme, tai meidän työssämme, tämä kirja tarjoaa teille tukea 
ja opastusta. Kuinka kohdata meidät, ja luovia monimutkaisella kentällä, josta on usein 
vaikea saada yleiskuvaa. 
 
Tämä kirja on tärkeä sekä tuetun taidetoiminnan piirissä työskenteleville, että muille 
outsider-taiteen toimijoille. Kirjassa käsitellään kysymyksiä, joihin ei aina ole yksinker-
taisia vastauksia, esitetään ratkaisuja vaikeisiin ongelmiin, ja herätetään kysymyksiä eri 
rooleista ja erilaisista lähestymistavoista. 
 
Meillä kaikilla on omat kokemuksemme ja arvomme, ennakkoluulomme ja tiedostamat-
tomat ajatusmallimme, jotka vaikuttavat siihen, kuinka kohtelemme lähimmäisiämme. 
Työ erityistaidetoiminnassa edellyttää kykyä sivuuttaa omat ennakkoluulot ja kunnian-
himot taiteilijan tahdon toteuttamiseksi. 
 
Kirjan johtoajatuksena on yksilön oikeus tehdä omat päätöksensä, luoda omaa taidetta. 
Yhtä aikaa taiteilija nähdään kirjoittamattomana arkkina, jolla ei ole henkilökohtaista 
tai taiteellista kokemusta. Tasa-arvoinen taide voidaan nähdä myös kysymyksenä tasa-
arvoisista taiteilijoista. Eettisessä erityistaidetoiminnassa ei tarvitse olla pelkästään ky-
symys siitä, kuinka mahdollistajat voivat parhaiten tukea taiteilijaa, vaan myös siitä, mitä 
taiteilijalla on antaa kollegoilleen ja tukijoilleen. 
 
Me toivomme, että jokainen tuetussa ympäristössä taiteilijan kanssa työskentelevä punta-
roi sitä, kuinka paljon heillä on valtaa tuettuun taiteilijaan, miten he käyttävät tätä valtaansa 
ja miten he vaikuttavat taiteilijan tekemiin valintoihin. Tilanteessa ei ole syyllisiä, ainoas-
taan eri rooleja, ja eri roolien myötä erilaiset mahdollisuudet valtaan ja vallankäyttöön. 
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Mahdollistajan on tärkeää toimia tukemansa taiteilijan äänenä ja apuvälineenä. Olen-
naista on puhua meidän puolestamme, ei meidän sijaan, ero on siinä, kuka saa äänensä 
kuuluviin. Ne, jotka puhuvat meidän sijaan, ilmaisevat joko tietoisesti tai tiedostamatta, 
että emme ole kykeneviä puhumaan omasta puolestamme. Niille, jotka puhuvat puoles-
tamme, on annettu lupa olla äänemme ja välittää, mitä haluamme sanoa. Mentorin täytyy 
toimia vastuullisesti ja olla tietoinen omista arvoistaan ja niiden vaikutuksista mentorin 
ja mentoroitavan väliseen suhteeseen. 
 
Sillä kuka tietää parhaiten, mitä meillä tukea tarvitsevilla taiteilijoilla on sanottavana? 
Kuka osaa parhaiten muotoilla ajatuksemme ja välittää kokemuksemme, tietää missä 
rajamme kulkevat ja kuinka pitkälle voimme päästä? Täytyykö meidän perehtyä kaikkiin 
tutkimuksiin meidän elämäntilanteestamme, miten muut määrittelevät ja tulkitsevat mei-
tä, jotta tietäisimme, keitä olemme?
 
Tämä on tärkeä kirja myös meille taiteilijoille tuetuissa ympäristöissä. Mutta se on kirja 
teiltä, joka kertoo meistä. Kirjaa teistä ei ole vielä kirjoitettu. 
  
Marianne Schmidt ja Hugo Karlsson 
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Lyhyesti selkokielellä

Yhdenvertainen taide
– hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä

Vammaisten ihmisten mahdollisuudet 
tehdä taidetta ovat parantuneet 20 vuodessa.
Tässä kirjassa kerrotaan, 
millaista on työskennellä taiteilijoiden kanssa,
jotka tarvitsevat tukea.
Mitä siinä kannattaa ottaa huomioon?
Ennen kirjan kirjoittamista
kirjan kirjoittajat ovat keskustelleet
kokeneiden ohjaajien ja taiteilijoiden kanssa.
 
Ensimmäisessä osassa mietitään vastauksia kysymyksiin,
joita ovat esittäneet taidestudioissa työskentelevät ihmiset.
Toisessa osassa tarkastellaan erilaisia rooleja, 
joita taiteilijoilla ja taideohjaajilla voi olla.
Kolmannessa osassa pohditaan sitä, 
millaista on hyvä verkostoyhteistyö. 
Mitä hyötyä on siitä, 
että tehdään yhteistyötä muiden kanssa?

Ensimmäinen osa: 
Hyviä kysymyksiä – eettinen erityistaidetoiminta
 
Erityistaidetoiminta tarkoittaa toimintaa,
jossa taiteilija saa tukea taiteen tekemiseen 
ja teosten esittämiseen.
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On tärkeää, että taiteilijat ja toiminnan järjestäjät miettivät yhdessä,
miten taidetta on hyvä tehdä.
Jokaisella ihmisellä on oikeus tehdä taidetta
ja esittää teoksiaan muille.
Eri ihmiset arvostavat taidetta eri syistä.
On tärkeää, että meillä on monenlaista taidetta.
 
Jotkut ihmiset tarvitsevat taiteen tekemiseen
enemmän apua kuin toiset. 
Jokaisen taiteen tekijän kuuluu saada tukea,
jotta hän voi saavuttaa omat tavoitteensa.
 
Jokaisella ihmisellä on oikeus päättää omista asioistaan.
Taiteilija saa itse päättää, 
millaista taidetta hän tekee.
Teosten myynnistä ja muista tärkeistä asioista 
taiteilija tekee sopimuksen. 
Ohjaaja voi auttaa häntä päätösten teossa. 
 
Läheisten ihmisten ja ohjaajien
pitää uskoa taiteen tekijän kykyihin.
Taiteen tekemisessä ei voi joka kerta onnistua.
Silti kannattaa kokeilla uusia asioita.
Hyvän ohjaajan tuella ja kannustavassa ryhmässä
on turvallista kehittyä taiteen tekijänä. 

Toinen osa: 
Taiteilijapolku ja sen tukijat  – erityistaidetoiminnan monet roolit

Taiteen tekemistä voi harrastaa tai opiskella.
Joillekin taide on työtä.
Taiteen tekijä voi itse määritellä, 
tunteeko hän itsensä taiteilijaksi.
Tässä osassa kerrotaan siitä, 
että taiteessa on monenlaisia rooleja.
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Tukea tarvitseva taiteilija voi olla esimerkiksi
vertaisohjaaja tai taidenäyttelyn kuraattori.
Myös taideohjaajalla voi olla erilaisia rooleja.
Roolit vaihtuvat sen mukaan, 
millaista tukea taiteen tekijät tarvitsevat.
Ohjaaja voi olla opettaja,
 tai hän voi olla mentori.
On tärkeää, että ohjaaja 
ottaa huomioon erilaiset tavoitteet,
joita tukea tarvitsevalla taiteilijalla on.
Ohjaajan täytyy antaa juuri sellaista tukea, 
jota taiteilija tarvitsee.

On paljon muita ihmisiä ja tahoja, 
jotka voivat auttaa taiteilijaa ja sitä, 
että hänen taiteensa pääsee esille.
- Taiteilija voi tarvita avustajan.
- Manageri voi auttaa taiteilijaa 
etsimään sopivia näyttelymahdollisuuksia
tai myydä taiteilijan töitä.
- Kuraattori kokoaa näyttelyitä.
- Taidekriitikko kirjoittaa taiteesta.
- Erilaiset tahot myöntävät rahaa taiteen tekemiseen.

On myös muita ihmisiä, 
jotka voivat tehdä mahdolliseksi sen, 
että taiteilija voi tehdä taidetta.
Perhe ja läheiset voivat kannustaa taiteilijaa.
Asumisohjaaja voi rohkaista.
On tärkeää, että taiteilija voi kehittyä
ja kokeilla erilaisia rooleja, kuten
kuraattori, yhteisötaiteilija tai vertaisohjaaja.
Hänen täytyy saada vaihtaa roolista toiseen.
Se on taiteilijan oikeus.
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Kolmas osa: 
Hyviä käytäntöjä – yhteistyö erityistaidetoiminnan verkostoissa

Kun monet toimijat tekevät 
säännöllistä yhteistyötä toisten kanssa,
sitä kutsutaan verkostoyhteistyöksi.
Kirjan viimeisessä osassa mietitään hyviä käytäntöjä,
joilla verkostoyhteistyö saadaan toimimaan hyvin.
Verkostolla on usein yhteinen tavoite.
Verkostoyhteistyö on hyödyllistä monella tavalla.
Verkoston avulla voi oppia uutta tai tehdä asioita 
paremmin kuin yksin on mahdollista.

Verkostoyhteistyö ei toimi itsestään.
Verkostossa jonkun täytyy varmistaa, 
että asiat ja ihmiset ovat 
oikeassa paikassa oikeaan aikaan.
Verkostoyhteistyössä on tärkeää, 
että on muiden verkostoon kuuluvien
ihmisten luottamuksen arvoinen. 
Omia ajatuksia kannattaa tuoda esiin 
verkoston keskusteluissa
ja olla avoin.
Asioista saa olla eri mieltä. 
Toisia pitää kunnioittaa
ja arvostaa heitä sellaisina kuin he ovat. 

On hyvä, että verkoston toimijat 
sopivat toimintatavoista yhdessä. 
Silloin kaikille on selvää, miten toimitaan.
Joskus verkostoyhteistyössä tulee erimielisyyksiä,
mutta ne voidaan ratkaista keskustelemalla.
Verkostoissa opitaan jatkuvasti uutta.
Siksi toiminnassa tulee usein muutoksia.
Toimintaa kannattaa arvioida säännöllisesti.
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Yhteistyö toisten taiteilijoiden 
ja taiteen parissa toimijoiden kanssa 
tuo rikkautta omaan työhön.
Suomessa Kettuki ylläpitää Kettuki-verkostoa, 
jossa voi tavata toisia taiteilijoita.
Erityistä tukea tarvitsevilla taiteilijoilla on 
oikeus kansainväliseen yhteistyöhön. 
Siksi on tärkeää, että yhteistyötä tehdään
myös Suomen rajojen ulkopuolella.

Suomessa on tehty paljon yhteistyötä 
muiden pohjoismaisten toimijoiden kanssa. 
Toimijat Suomesta, Tanskasta, Ruotsista ja Islannista
ovat muodostaneet pohjoismaisen verkoston.
Pohjoismainen verkosto on tehnyt yhdessä
erilaisia taideprojekteja. 
Yhteistyö on antanut toimijoille 
paljon uusia hyviä kokemuksia. 
On tärkeää, että taiteilija voi kuulua
johonkin verkostoon.
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Kiitos

Käsillä oleva teos on syntynyt juhlistamaan Kettukin 20-vuotista taivalta erityistaide-
toiminnan parissa. Kuluneet vuodet ovat olleet mielenkiintoisia ja työntäyteisiä.  Kettuki 
on  vähitellen kasvanut alan merkittäväksi edunvalvojaksi Suomessa. Yhdenvertaisuus ja 
tasa-arvo taiteessa eivät kuitenkaan synny ilman eri toimijoiden yhteistyötä. Kirjan tekijät 
haluavat kiittää seuraavia henkilöitä ja tahoja asiantuntevista pohdinnoista, kommenteista 
ja tuesta. Olette olleet suureksi avuksi: 

Janette Aho, Anna Noe Bovin, Eira Enkvist, Sirpa Haapaoja, Susanna Hintsala, Paula Huhta-
nen, Johanna Immeli, Hugo Karlsson, Jutta Keski-Korhonen, Outi Kirves,  Synnöve Lindberg, 
Lotte Nilsson-Välimaa, Nelli Nio, Saara Piispa, Ari Sainio, Tanja Salisma, Marianne Schmidt,  
Katri Stenberg, Kari Vuorenpää,

Autismisäätiö, Inuti-säätiö, Kaarisilta ry, Kehitysvammaliitto, Kehitysvammaisten tukiliitto, 
NEO - OmaPolku, Rinnekodin Nyyttipuisto, Kettuki-verkosto, NOA Nordic Outsider Art -
verkosto,

Pohjoismainen kulttuurirahasto, Pohjoismainen kulttuuripiste sekä juhlavuodelle tukea 
tarjonneet European Outsider Art Association, Hämeenlinnan kaupunki ja kulttuurikeskus 
Arx, Kariston säätiö, Kehitysvammaliitto, Maaseudun Sivistysliitto, Opetus- ja kulttuurimi-
nisteriö, Suomen kulttuurirahaston Hämeen rahasto, Taiteen edistämiskeskus.
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Tekijät

YHDENVERTAINEN TAIDE - 
Hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä

OSA I: 
Hyviä kysymyksiä – eettinen erityistaidetoiminta. 
(Päivitetty 2. versio 2016 julkaistusta oppaasta.) Haveri, Minna 2022.

OSA II: 
Taiteilijapolku ja sen tukijat – erityistaidetoiminnan monet roolit. 
Haveri, Minna ja Lilja, Päivi 2022.

OSA III: 
Hyviä käytäntöjä – yhteistyö erityistaidetoiminnan verkostoissa. 
Lilja, Päivi 2022.

MINNA HAVERI, TaT on kuvataideopettajataustainen kulttuuriammattilainen ja tietokirjailija. Hän 
on koko uransa ajan ollut laajasti kiinnostunut taiteen marginaaleista. Haveri väitteli suomalai-
sesta nykykansantaiteesta Aalto-yliopistossa vuonna 2010. Taidekasvatuksen alan väitöksensä 
jälkeen hän on kirjoittanut artikkeleita muun muassa erityistaidetoiminnasta sekä toiminut alal-
la erilaisissa kehittämistehtävissä. Haveri on Kettukin varapuheenjohtaja ja European Outsider 
Art Association EOA:n hallituksen jäsen. Virkatyönään hän toimii Hämeenlinnan lastenkulttuuri-
päällikkönä. 
 
PÄIVI LILJA, sosionomi YAMK on kulttuuri- ja sosiaalialan ammattilainen sekä kansalaisjärjestö-
aktiivi. Hän on työskennellyt esittävän ja visuaalisen taiteen sekä lastenkulttuurin parissa. Lilja 
toimi vuosina 2014–2020 Kettukin toiminnanjohtajana keskittyen erityisesti valtakunnallisen ja 
pohjoismaisen verkoston toiminnan kehittämiseen, osallisuuden lisäämiseen ja eettisiin toimin-
tatapoihin. Liljan erityisiä kiinnostuksen kohteita ovat taiteen marginaalit, kulttuurihyvinvointi, 
verkostot ja vaikuttamistyö. Tällä hetkellä Lilja toimii vammaisperheyhdistyksen toiminnan-
johtajana ja hän on Kettukin hallituksen jäsen.
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HUGO KARLSSON (1987) on ruotsalainen taiteilija, jolla on autismi. Hän on työskennellyt Inuti-taidestu-
diossa vuodesta 2009. Hänen pääasiallisia kiinnostuksen kohteita ovat muste- ja lyijykynätyöt, elokuva, 
valokuvaus ja kirjoittaminen kuten myös monet muut taiteellisen ilmaisun keinot. Hänen piirtämiään 
sarjakuvia on julkaistu säännöllisesti. Hän on toiminut kuvittajana ja osallistui Out by Art -projektiin 
2017-2018.
 

MARIANNE SCHMIDT (1978) toimii taiteilijana Inuti-taidestudiossa Tukholmassa. Hän on koulutuksel-
taan arkkitehti. Hän hyödyntää monenlaisia tekniikoita ja työskentelytapoja kuten kuvanveistoa, eloku-
vaa, valokuvaamista ja kirjontaa. Kirjoitettu kieli on usein tärkeä osa hänen taidettaan. 
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Hyviä kysymyksiä ja 
parhaita käytäntöjä 
matkalla kohti 
yhdenvertaista taidetta

Vuonna 2022 Kettuki juhlii 20-vuotista taivaltaan erityistaide-
toiminnan parissa. Vuosien kuluessa moni asia on muuttunut. 
Taiteen yhdenvertaisuus on ottanut huimia harppauksia eteen-
päin. Taiteilijoiden ja heidän tukijoidensa roolit ovat monipuolis-
tuneet. Eettistä pohdintaa tarvitaan kuitenkin aina. 
 
Yksi tärkeimmistä erityistaidetoiminnan alaa eteenpäin vievis-
tä voimista on toimijoiden aktiivinen verkostoituminen. Juhla-
vuotena nostamme esille vahvan pohjoismaisen yhteistyön.
 
Yhdenvertainen taide – hyviä kysymyksiä ja parhaita käytäntöjä 
-julkaisu tarkastelee erityistaidetoiminnan alan eettisiä kysymyk-
siä, toimijoiden rooleja sekä verkostoyhteistyötä. Julkaisu on 
suunnattu taide-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan toimijoille 
sekä opiskelijoille.
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