Näkökulmia
taiteen ja
kulttuurin
vaikutuksista
OPPIMISEEN

Vaikutukset
yksilötasolla

Kansainvälisen tutkimuksen perusteella on vahvaa näyttöä
taiteen ja taiteellisen toiminnan merkityksestä oppimiseen ja
sitä kautta elämässä menestymiseen. Taiteelliseen toimintaan
osallistuminen opettaa taiteen tekemistä ja taiteen ymmärrystä.
Sen lisäksi taiteelliseen toimintaan osallistuminen voi kehittää
kognitiivisia kykyjä, opettaa itsetuntemusta, tunnetaitoja ja
vuorovaikutuskykyjä, sekä parantaa koulussa ja työssä menestymistä. Taiteen ja taiteellisten menetelmien käytön on todettu
tukevan oppimista niin oppilaitoksissa kuin työyhteisöissä.
Taiteellinen toiminta edesauttaa yhteiskunnallisten innovaatioiden syntymistä tukemalla luovuuden kehittymistä eli kykyä
asioiden ja merkitysten yhdistelemiseen uusilla tavoilla.
Vaikutukset
yhteisöissä

1 Kognitiiviset taidot ja akateeminen menestys
Taiteen ja taiteellisen toiminnan on todettu tutkimuksissa
parantavan eri ikäisten ihmisten kognitiivisia kykyjä, eli kykyä
havainnoida ja oppia, sekä soveltaa hankittua tietoa.
Lapsilla ja nuorilla taiteiden ja kulttuurin ohjatun harrastamisen on
havaittu voivan parantaa
• luovaa ja kriittistä ajattelua,
• ongelmanratkaisu- ja päättelykykyä,
• strategista ajattelua ja riskinottokykyä,
• tietojen käsittelyä ja päätöksentekoa,
• lukutaitoa ja kielen kehitystä (esim. teatteriharrastus, kirjaston
ja museon käyttö tai musiikkiharrastus), sekä
• matemaattisia saavutuksia (erityisesti musiikkiharrastus).
Taidetoimintaan osallistuminen voi tutkimusten mukaan tukea
koulunkäyntiä, tutkinnon suorittamista ja akateemista menestystä.
Myöhemmin elämässä positiivisia vaikutuksia on havaittu
työllistymisessä, kyvyssä säilyttää työpaikka ja palkkatasossa.
Iäkkäämmillä ihmisillä aktiivisen taiteelliseen toimintaan
osallistumisen on todettu ylläpitävän tai vahvistavan kognitiivista
toimintakykyä.

”Opin rohkeutta. Nyt mä uskallan paljon paremmin
mennä uusiin paikkoihin ja juttelemaan muille.” –
Lasten ja nuorten säätiön taidetyöpajoihin osallistunut,
ammatilliseen koulutukseen valmistautuva nuori

3 Elinikäinen oppiminen
Taiteet ja kulttuuri voivat tarjota mahdollisuuksia oppimisen ja
onnistumisen kokemuksiin kaiken ikäisille ja kykyisille sekä
erilaisista taustoista tuleville oppijoille. Tutkimusten mukaan
uusien taitojen oppiminen ja vanhojen taitojen ylläpitäminen voi
myös vähentää vanhenemisen kielteisiä vaikutuksia.
Taiteen ja kulttuurin harrastamisen on havaittu parantavan
elinikäisen oppimisen avaintaitoja, erityisesti
• omalla äidinkielellä kommunikointia,
• oppimistaitoja,
• sosiaalisia taitoja ja kansalaistaitoja,
• aloitteellisuutta ja yrittäjähenkisyyttä, sekä
• kulttuurista tietoisuutta ja ilmaisukykyä.

Vaikutukset
yhteiskunnassa

Luovuuden tutkimus osoittaa, että tieteen alojen
Nobel-palkinnon saajat ovat olleet aktiivisempia
taiteen harrastajia kuin muut tieteentekijät tai
ihmiset keskimäärin.
2 Itsetuntemus, tunnetaidot ja sosiaaliset
taidot
Taideharrastuksessa on mahdollista oppia itsetuntemusta ja
itseilmaisua, tunnetaitoja, sosiaalisia taitoja ja vuorovaikutusta
toisten ihmisten kanssa taiteellisen harrastuksen tarjoamassa
turvallisessa tilanteessa.
Tutkimusten mukaan taiteellinen toiminta voi opettaa
• positiivista käytöstä,
• kärsivällisyyttä,
• empatiaa,
• toisten arvostusta,
• toisten tarpeiden huomioimista,
• kulttuurirajat ylittävää erilaisuuden ymmärrystä,
• sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ymmärtämistä,
• keskittymistä,
• sitoutumista ja sinnikkyyttä,
• itseluottamusta,
• johtajuutta,
• elämänhallintaa,
• yhteistyö- ja viestintätaitoja,
• ryhmäytymistä, sekä
• yhteisöllisyyttä.
Erityisesti vammaisille ja erityistä tukea tarvitseville henkilöille
taiteellinen toiminta voi opettaa uudenlaista itsetuntoa ja käsitystä
itsestä ja sitä kautta vaikuttaa ystävyyssuhteisiin sekä
vuorovaikutustaitojen kehittymiseen.

Onnistumisen kokemuksia läpi elämän
Suomalaisessa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin myöhäisikäisiä
musiikin aikuisoppijoita - kuutta noin 70-vuotiasta naista- jotka
perustivat rokkibändin. Tutkimus osoitti, että musiikin oppimisen,
rokin soittamisen ja julkisen esiintymisen tuoma toimijuuden ja
voimaantumisen kokemus säteili myös muille elämänalueille
vaikuttaen välillisesti ikääntyneen ihmisen koko elämänlaatuun.

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö
Kultur- och konstområdets centralorganisation

4 Opetuksen ja koulutuksen tukeminen
Taiteellinen toiminta voi tarjota uudenlaisia tapoja oppia ja opettaa
tehostaa oppimista. Tutkimusten mukaan taiteellinen toiminta voi
auttaa konkretisoimaan ja havainnollistamaan opetettavia
asiasisältöjä. Sen lisäksi se voi innostaa ja parantaa sitoutumista
opiskeluun.
Positiivisia tuloksia on saatu eri taidemuotojen käytöstä opetuksen
tukena, esimerkiksi
• oppilaille mieluisista musiikin muodoista koulumotivaation
parantamisessa,
• sirkuksesta matematiikan havainnollistamisessa,
• teatterista tutkitun tiedon konkretisoimisessa, ja
• kuvien tekemisestä taidehistorian opetuksessa.

Kanadalaisessa laajassa tutkimuksessa 90%
vanhemmista raportoi lapsensa motivoituvan
oppimiseen taidetta hyödyntävässä opetuksessa.

7 Säästöt julkisissa kustannuksissa
Taidelähtöistä oppimista voi tapahtua organisaatioissa, kun taiteen
ammattilaisia, käytäntöjä tai tuotteita käytetään välineenä tai menetelminä tukemaan organisaatioiden ja yksilöiden oppimista ja kehittämistä. Tutkimusten perusteella taiteen avulla voidaan esimerkiksi
• luoda tilaa kysymiselle ja kyseenalaistamiselle,
• laajentaa ymmärrystä ja avartaa näkökulmia,
• tuottaa ja kiteyttää uusia oivalluksia,
• tehdä ei-näkyviä asioita näkyviksi ja tuoda esiin työyhteisöissä
lymyävää tietoa ja osaamista,
• peilata työssä esiintyviä tilanteita ja kesyttää kriisejä,
• harjoitella uusia taitoja esimerkiksi johtajuudessa, esiintymisessä
tai neuvottelutaidoissa, tai
• luoda tilanteita uudenlaisten ratkaisujen etsimiseen,
kokeilemiseen ja kehittämiseen.
Taiteen käytöllä organisaatiokontekstissa on mahdollista
• tuottaa strategisia ja operatiivisia vaikutuksia,
• kehittää organisaatiota, henkilösuhteita ja yhteistyötä,
• tukea henkilöstön oppimista, ammatillista kehittymistä ja
identifioitumista, sekä taiteellisten työtapojen omaksumista.

Taide merkityksellisyyden opettajana
Tanskalaisessa tutkimuksessa tarkasteltiin kouluja, jotka hyödynsivät
taidetta projektimuotoisesti kouluopetuksessa. Yhdessä koulussa
kielioppia ja matematiikkaa opetettiin animaatiofilmauksen kautta,
toisessa koulussa innovaation ja designin prosesseja havainnollistettiin visuaalisen taiteen, neulonnan ja käsityön avulla, ja kolmannessa
koulussa toteutettiin seinämaalauksia opettavan taiteilijan kanssa.
Tutkimuksessa todettiin, että projektit synnyttivät iloa ja positiivisia
tunteita oppilaissa. Oppilaat
• olivat kokeilunhaluisempia ja uskaliaampia,
• olivat uteliaampia oppimaan myös ilman opettajaa,
• oppivat vaivannäköä: prosessit veivät aikaa ja tekniikka kannatti,
• pärjäsivät monimutkaisuuden kanssa ja hyväksyivät, ettei kaikkea
voi ymmärtää,
• kokivat ja ylläpitivät ”flow”-tilaa kauemmin kuin perinteisessä
opetuksessa,
• kokivat mielekkyyttä: näkemällä vaivaa he kykenivät tekemään
jotain merkityksellistä,
• ymmärsivät roolinsa luovassa prosessissa yhtä ainutlaatuisena ja
tarpeellisena kuin muidenkin, sekä
• kokivat arvostusta, joka näkyi itsetunnon ja –luottamuksen
kohoamisena.

Baskimaassa tehdyssä tutkimuksessa 100%
taiteilijayhteistyöhön osallistuneista taiteilijoista, sekä
pk-yritysten johtajista ja työntekijöistä suosittelivat
vastaavaa yhteistyötä muillekin.
Suomessa esimerkiksi
yksityinen lääkärikeskus
kehitti asiakas- ja
työyhteisökokemustaan
teatterin keinoin.
Asiakkaiden suositteluhalukkuus nousi kansainvälisestikin
tarkastellen erittäin korkealle tasolle, ja
nousu näkyi myös työyhteisökokemuksessa.

Lähteet
All-Party Parliamentary Group on Arts, Health and Wellbeing Inquiry Report.
(2017). Creative Health: The Arts for Health and Wellbeing. http://www.artshea
lthandwellbeing.org.uk/appginquiry/Publications/Creative_Health_Inquiry_Re
port_2017.pdf
Ansio, H., Houni,P., Seppälä, P. & Turunen, J. (2017). Taide vahvistaa työhyvinvointia, Artsequal toimenpidesuositus. http://www.artsequal.fi/documents/
14230/0/PB_ työhyvinvointi/a4ab1d7f-8e78-4174-893c-fbc6e6dbe728
Artlab. (2009). 15 artists & businesses: People in the innovation and experience
economy. Copenhagen, Denmark: Artlab. http://artlab.dk/wpcontent/uploads/2012/09/artlabcases_uk.pdf
Arts Council England. (2014) The value of arts and culture to people and
society, Arts Council England. http://www.artscouncil.org.uk/ exploring-valuearts-and-culture/value-arts-and-culture-people-and-society
Artsense. (12.1.2018) Suomen paras asiakaskokemus -ohjelma Mehiläisessä.
https://artsense.fi/mehilainen/

http://www.ahrc.ac.uk/documents/publications/ cultural-value-project-finalreport/
Cultural Learning Alliance. (2011). Key research findings: the case for Cultural
Learning. https://culturallearningalliance.org.uk/evidence/ key-researchfindings-the-case-for-cultural-learning/
Culture and Sport Evidence programme (CASE). (2010). Understanding the
impact of engagement in culture and sport: a systematic review of the learning
impacts for young people. London: Department for Culture, Media and Sport.
https://www.gov.uk/ government/publications/case-programme-understandi
ng-the-drivers-impacts-and-value-of-engagement-in-culture-and-sport
Daykin, N., Evans, D., Orme, J., Salmon, D., McEachran, M. & Brain, S. (2006).
The effects of participation in performing arts for health on young people: a
systematic review of the published literature 1994-2004. Centre for Public
Health Research. University of the West of England, Bristol.
https://www.ahsw.org.uk/ userfiles/Research/ Young_People_Review_copy.pdf

Berthoin Antal, A. (2011). Managing artistic interventions in organisatio ns: a
comparative study of programmes in Europe. Gothenburg: TILLT Europe.
http://nbn-resolving.de/ urn:nbn:de:0168-ssoar-267627

Deasy, R.J. (.). (2002). Critical Links: Learning in the Arts and Student
Academic and Social Development. Washington, D.C.: Council of Chief State
School Officers. http://www.aep-arts.org/wp-content/uploads/CriticalLinks.pdf

Berthoin Antal, A. (2012). Artistic interventions in small organizations: Why do
the stakeholders engage and what do they value from the experience? Social
Science Research Center Berlin (WZB).

DICE consortium. (2010). Making a World of difference: A DICE resource for
practitioners on educational theatre and drama. http://www.dramanetwork.eu/

Berthoin Antal, A. & Strauß, A. (2013). Artistic interventions in organisations:
Finding evidence of values-added. Creative Clash Report. Berlin: WZB.
http://www.wzb.eu/sites/default/files/u30/effects_of_artistic_interventions_fin
al_report.pdf

Dixon, T., Allinson, G. & Smith, M. (2017). Evidence review: The social and
economic impact of innovation in the arts. ERS Research and Consultancy.
https://www.nesta.org.uk/publications/evidence-review-social-and-economicimpact-innovation-arts

Bowen, D., Greene, J. & Kisida, B. (2014). ”Learning to think critically: a visual
art experiment.” Educational Researcher. Vol. 43, No.1, 37–44.

Elinikäisen oppimisen avaintaitoja koskeva eurooppalainen viitekehys.
(15.11.2017). https://publications.europa.eu/fi/publication-detail//publication/5719a044-b659-46de-b58b-606bc5b084c1

Brandenburg von, C. (2009). Taiteen merkityksestä työhyvinvoinnin
edistämisessä. Synnyt 2/2009, 47–58.
http://arted.uiah.fi/synnyt/2_2009/cecilia_von_brandenburg.pdf

Goodley, D. & Runswick-Cole, K. (2011). ”Something in the air? Creativity,
culture and community.” Research in Drama Education: The Journal of Applied
Theatre and Performance 16(1), 75–91.

Burnaford, G., Brown, S., Doherty, J. & McLaughlin, H. J. (2007). Arts
Integration Frameworks, Research & Practice. A Literature Review.
Washington, DC: Arts Education Partnership. http://www.aep-arts.org/wpcontent/uploads/Arts-Integration-Frameworks.pdf

Hakala, V. (2016). Sirkustaide matematiikan opetuksessa. (diplomityö,
Tampereen teknillinen yliopisto) https://dspace.cc.tut.fi/dpub/handle/
123456789/24528

Catteral, J., Dumais, S. & Hampden-Thompson, G. (2012). The Arts and
Achievement in At-Risk Youth: Findings from four longitudinal studies. The
National Endowment for the Arts. Washington DC.
http://arts.gov/sites/default/files/Arts-At-Risk-Youth.pdf
Chand O’Neal, I. (2014). Selected Findings from the John F. Kennedy Center’s
Arts in Education Research Study: An Impact Evaluation of Arts-Integrated
Instruction through the Changing Education through the Arts (CETA)
Program. Washington, DC: The John F. Kennedy Center for the Performing
Arts. http://artsedge.kennedy-center.org/CETAWhitePaper
Chemi T. (2015). Learning Through the Arts in Denmark: A Positive Psychology
Qualitative Approach. Journal for Learning through the Arts, 11(1), [6].
Creech, A., Hallam, S., Gaunt, H., Pincas, A., McQueen, H., & Varvarigou, M.
(2013). The role of musical possible selves in supporting subjective well-being
in later life. Music Education Research, 16 (1),1-18.
http://discovery.ucl.ac.uk/1475945/1/ MER%20final_Possible
%20selves_REVISED%20Feb%2004.pdf
Crossick, G. & Kaszynska, P. (2016). Understanding the value of arts & culture.
The AHRC Cultural Value Project. Arts & Humanities Research Council.

Hardiman, M. (2016). Education and the Arts: Educating Every Child in the
Spirit of Inquiry and Joy. Creative Education, 7, 1913-1928.
http://www.scirp.org/(S(lz5mqp453edsnp55rrgjct55))/journal/PaperInformatio
n.aspx?PaperID=70138
Jansson, S.-M. (2014). Mittaamattoman arvokasta. taiteen ja kulttuurin
vaikutustutkimuksia ja -metodologioita. Taideyliopisto / Center for
Educational Research and Academic Development in the Arts (CERADA).
https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135814
Kempe, A. & Tissot, C. (2012). ”The use of drama to teach social skills in a
special school setting for students with autism.” Support for Learning 27(3),
97–102.
Känkänen, P. (27.1.2018). Taide muutoksen mahdollistajana työelä-mässä.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. https:// www.thl.fi/fi/ web/ lapset-nuoret-japerheet/tyon_tueksi/menetelmat/ taidelahtoiset menetelmat/taide-muutoksenmahdollistajana-tyoelamassa
Laes, T. (2015). Empowering later adulthood music education. A case study of a
rock band for third age learners. International Journal of Music Education
Research 33(1), 51-65.

Laes, T. (2017). The (Im)possibility of Inclusion. Reimagining the Potentials of
Democratic Inclusion in and through Activist Music. Education. Helsinki:
Sibelius Akatemia. Studia Musica 72.
http://ethesis.siba.fi/files/nbnfife201705096359.pdf
Lasten ja Nuorten säätiö, Anna Jussilainen. (27.11.2017)
Lehikoinen, K. & Vanhanen, E. (toim.). (2017). Taide ja hyvinvointi. Katsauksia
kansainväliseen tutkimukseen. Taideyliopisto, Kokos-julkaisusarja 1/2017.
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-7218-16-7
Lehikoinen, K., Pässilä, A., Martin, M. ja Pulkki, M. (toim.). (2016). Taiteilija
kehittäjänä: Taiteelliset interventiot työssä. Kokos 1/2016. Helsinki: Taideyliopiston Teatterikorkeakoulu. https://helda.helsinki.fi/handle/ 10138/160178
Malmivirta, H. (2016). Art, Art Education and Art Pedagogy for Brain Health.
Journal of health Sciences 3(1), 3–14.
Manning, C., Verenikina, I. & Brown, I. M. (2010). Learning with the arts: what
opportunities are there for work related adult learning?. Journal of Vocational
Education & Training, 62 (3), 209-224. http://ro. uow. edu.au/cgi/viewcontent
.cgi?article=2336&context=edupapers
Martikainen, J. (2017). Making pictures as a method of teaching art history.
International Journal of Education & the Arts, 18(19).
http://www.ijea.org/v18n19/
Matarasso, F. (1997). Use or Ornament? The Social Impact of Participation in
the Arts. Comedia. London.
McFerran, K. S., Crooke, A. H. D. & Bolger, L. (2017). Promoting engagement in
school through tailored music programs. International Journal of Education &
the Arts, 18(3). http://www.ijea.org/v18n3/
McLean, J. (2011). An evidence review of the impact of participatory arts on
older people. Edinburgh: mhf.
http://bealtaine.ie/uploads/files/page5/files/UK_Mental_Health_Foundation_I
mpact_of_Participatory_Arts_on_Older_People.pdf
Noice, T., Noice, H. & Kramer, A. F. (2014). ”Participatory arts for older adults: a
review of benefits and challenges.” Gerontologist 54(5), 741–743.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4229893/
Purokuru, V. & Huntus, A. (toim.). (2016). Taiteen menetelmät kehittämisessä
ja tutkimuksessa. Eduskunnan Tulevaisuusvaliokunnan julkaisu 4. https://www
.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/julkaisut/Documents/tuvj_4+2016.pdf
Rajan, K. B. & Rajan, R.S. (2017). Staying engaged: health patterns of older
Americans who participate in the arts. An analysis based on the health and
retirement study. The National Endowment for the Arts. Washington DC.
https://www.arts.gov/publications/staying-engaged-health-patterns-olderamericans-who-participate-arts
Rantala, P. & Jansson, S-M. (toim.). (2013). Taiteesta toiseen. Taide-lähtöisten
menetelmien vaikutuksia. Rovaniemi: Lapin yliopisto. http ://
blogs.helsinki.fi/taikahanke/files/2009/02/Taiteesta_toiseen.pdf
Rantala, P. & Korhonen, S-M. (toim.). (2012). Uutta osaamista luomassa.
Työelämän kehittäminen taiteen keinoin. Lapin yliopiston
yhteiskuntatieteellisiä julkaisuja B. Tutkimusraportteja ja selvityksiä 61.
http://lauda.ulapland.fi/handle/10024/61818
Rantala, P., Heimonen, K. & Rönkä, A.-L. (2015). Taidelähtöiset menetelmät
työyhteisön kehittämisessä. Taide peilinä TAIKA-hankkeen projektitoiminnassa. Teoksessa Pyykkönen, M. (toim.). Kulttuuripolitiikan tutkimuksen
vuosikirja 2015 (s. 6–23). https://journal.fi/kultpol

Root-Bernstein, R. L., Allen, L., Beach, R., Bhadula, J., Fast, C., Hosey, B.,…,Russ,
C. (2008). Arts foster scientific success: avocations of Nobel, National Academy,
Royal Society, and Sigma Xi members. Journal of the Psychology of Science and
Technology 1, 51-63. http://convention.arts usa.org/ sites/default/files/
pdfs/ready toinnovate4.pdf
Rönkä, A.-L., Korhonen, P., Liski, M., Rantala, P., Sainio, E. & Vanhanen, E.
(2013). Taidetta työelämään – Valtakunnallisen TAIKA-hankekokonaisuuden
toimenpiteet ja tulokset. http://blogs.helsinki.fi/ taikahanke/files/2009/02/Taidetta-työelämään.pdf
Rönkä, A-L., Kuhanen, I., Liski, M., Niemeläinen, S. & Rantala, P. (toim.). (2011).
Taide käy työssä: taidelähtöisiä menetelmiä työyhteisöissä. Lahden
ammattikorkeakoulun julkaisu, Sarja C Artikkelikokoelmat, raportit ja muut
ajankohtaiset julkaisut, osa 74. http://www.theseus.fi/handle/10024/133015
Schiuma, G. (2011). The Value of Arts for Business. Cambride: Cambridge
University Press.
http://s1.downloadmienphi.net/file/downloadfile7/149/1379795.pdf
Segedin, L.( 2017). Theatre as a Vehicle for Mobilizing Knowledge in Education.
Siirola, E. (2017). Musiikin elinikäinen oppiminen. Teoksessa Louhivuori J.,
Paananen, P., Väkevä L., Musiikkikasvatus – näkökulmia kasvatukseen,
opetukseen ja tutkimukseen (s. 171-187). https://fisme.fi/musiikkikasvatuskirja/
Siivonen, K., Kotilainen, S., & Suoninen, A. (2011). Iloa ja voimaa elämään:
Nuorten taiteen tekemisen merkitykset Myrsky-hankkeessa. Helsinki:
Nuorisotutkimusverkosto, Nuorisotutkimusseura. http://
www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/myrsky2011.pdf
Staricoff, R.L. (2004). Arts in health: a review of the medical literature. Arts
Council England. Research report 36. London.
http://www.ahsw.org.uk/userfiles/Evidence/Arts_in_health_a_review_of_the_
medical_literature.pdf
Swan, D. W. (2014). The Effect of Informal Learning Environments on
Academic Achievement During Elementary School. Paper presented at the 2014
annual meeting of the American Educational Research Association.
http://www.aera.net/Publications/Online-Paper-Repository/AERA-OnlinePaper-Repository/Owner/335159
Taylor, P., Davies, L., Wells, P., Gilbertson, J. & Tayleur, W. (2015). A review of
the social impacts of culture and sport. Project Report. Department for
Culture, Media and Sport. http://shura.shu.ac.uk/ 9596/1/review-socialimpacts-culture-sport.pdf
Tsiaras, A. (2016). Improving peer relations through dramatic play in primary
school pupils. International Journal of Education & the Arts, 17(18).
http://www.ijea.org/v17n18/
Upitis, R. (2011). Arts education for the whole child. Invited monograph for the
Elementary Teachers’ Federation of Ontario (ETFO). Toronto, ON.
http://www.etfo.ca/SupportingMembers/Resources/ForTeachersDocuments/Ar
ts%20Education%20for%20the%20Development%20of%20the%20Whole%20C
hild.pdf
Vilmilä, F. (2016). ”Elämäntaitojen äärellä. Taidetyöpaja nuorten elämäntaitojen
vahvistajana.” Nuorisotutkimusseuran verkkojulkaisuja 102.
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/
elamantaitojen_aarella.pdf
Wright, P., Davies, C., Haseman, B., Down, B., White, M. & Rankin, S. (2013).
Arts practice and disconnected youth in Australia: Impact and domains of
change. Arts & Health, Vol. 5, No. 3, 190-203.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4259013/

Päivitetty 6.2.2018. Tietokortti on toteutettu osana Sitran fasilitoimaa keskustelunavausta, esittävien taiteiden ja museoiden VOSjärjestelmän lakiuudistustyön rinnalla 2017-2018. Toteutus: Nina Honkala, Sitra. Kommentit ja yhteydenotot: info@kulttuurijataide.fi

