


Taiteellinen asiantuntijuus 
elinkeinoelämässä



TAIDE YRITYKSISSÄ

taideteos

menetelmä (taiteellinen tulokulma)

asiantuntijuus (ajattelutapa, näkökulma)



MIKSI TAITEELLINEN 
ASIANTUNTIJUUS?

Uusia näkökulmia,
todellisia ratkaisuja,
uutta ymmärrystä,

tulevaisuuden näkymiä



76% 
yrityksistä ei tunne 

taidepohjaisia kehittämismenetelmiä.
Taiteen edistämiskeskus, Pro Bookers 2021



T Y V I
Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö 

uuden liiketoiminnan mahdollistajana
1.1.2021-30.6.2022
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Taiteen ja yritysten välinen yhteistyö

TYVI – Taiteen ja yritystoiminnan välinen yhteistyö uuden liiketoiminnan 
mahdollistajana –hanke
Toteutusaika: 1.1.2021 - 30.6.2022
Toteuttajat: Taideyliopisto ja Turun yliopisto
Rahoitus: EAKR-rahoitteinen (Pirkanmaan ja EP:n liitot), Seinäjoen 
kaupunki ja Seinäjoen yliopistokeskus
Esikuvana IRM-tool –hankkeessa meriteollisuuden keskuudessa tehty
samankaltainen kehittämistyö (Luova meri)



TAVOITE

Elinkeinoelämän haasteita ratkotaan luovan ajattelun ja 
taiteellisen asiantuntijuuden keinoin

Vahvistaa alueen yrityselämää luovien alojen osaamisen 
avulla

Prosessimalli ja esimerkkejä taiteellisen asiantuntijuuden 
hyödyntämisestä
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Taiteilija–yritys-yhteistyö

3 ruokaketjuun kytköksissä olevaa yritystä: 
Alavuden Öljynpuristamo, Etelä-Pohjanmaan Osuuskauppa 
(matkailu- ja ravitsemusala), Pirjon Pakari 

6 taiteilijaa: 
Maarit Halonen, Antti Hintsa, Tero Hytönen, Noora 
Kauppila, Teemu Lehmusruusu ja Henna Mantere.

9 yritysten haarukoimaa haastetta

6 taiteilijoiden kehittämää ratkaisukonseptia
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Uudet toimitilat, 
visuaalisuus, sijainnin 
hyödyntäminen, 
tunnelma
Arvojen ja tarinan esille 
tuominen
Laaja omistajuuspohja

Henkilökunnan 
saatavuus
Sujuva työ ja työyhteisö 
Asiakkaiden 
onnellistaminen

Trendeihin vastaava 
lähileipomo
Elämyksellisyys
Päivittäisen logistiikan 
hyödyntäminen

Yritysten haasteet alasta riippumattomia



Taiteilijoiden ratkaisut sovellettavissa 
useampaan haasteeseen

Teemu Lehmusruusu:
Bio/taiteellinen 
tarinankerronta

• Arvojen ja tarinan esille 
tuominen

Maarit Halonen: Persoona näkyväksi
Antti Hintsa:  Rakennettu identiteetti 
Tero Hytönen: Työyhteisölähettiläs
Noora Kauppila: Ässä-kävelyt

• henkilökunnan saatavuus
• työn merkityksellisyys
• sujuva työ ja työyhteisö

Henna Mantere:
Identiteettikollaasi

• Trendeihin vastaava 
lähileipomo



Taiteilija Henna Mantere 
toteutti Pirjon Pakarille 

ratkaisukonseptinsa 
Indentiteettikollaasi

Ilkka-Pohjalainen 1.6.2022

https://ilkkapohjalainen.fi/ihmiset-ja-kulttuuri/tunnetussa-pohjalaisyrityksess%C3%A4-tapahtuu-ennenn%C3%A4kem%C3%A4t%C3%B6n-avaus-muutakin-kuin-taulu-sein%C3%A4ll%C3%A4


”Hyvinkin mahdollista, että hyödynnämme 
taiteellisen asiantuntijuuden menetelmiä jatkossa.”

”Taiteentekijöillä olisi todella paljon 
annettavaa myös yritysmaailmassa.”

”Uusi maailma ja ihan uusi vipu aivoihin.”
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Kommentteja prosessiin osallistuneilta



Havainnot

tietoutta tarvitaan lisää (esimerkkejä)

kiinnostusta sekä taiteilija- että yrityskentällä

välittäjän rooli ilmeinen 

taide antaa uusia tulokulmia ja ajattelutapoja, ratkaisuja



Kiitos!
Jenni Latva, asiantuntija

Taideyliopiston Seinäjoen yksikkö
jenni.latva@uniarts.fi / 040 710 4371

www.uniarts.fi/tyvi

Hankkeen loppujulkaisu

https://taju.uniarts.fi/handle/10024/7563

