
Turun lääketiedepäivät 2018 
 
Tieteellinen symposium, tiistai 6.11. klo 9-16:  
Mitä taide saa aikaan? Havainnossa? Hoidossa? Hyvinvoinnissa? 
 
 
Symposiumin puheenjohtajat Marja-Liisa Honkasalo ja Leena Koulu:  
”Turun Lääketiedepäivillä järjestettiin vuonna 2011 tieteellinen symposium, jossa taide, terveys ja 
hyvinvointi yhdessä olivat ensimmäisen kerran esillä. Alan tutkimus oli käynnistymässä ja Turun 
kaupunki oli lahjoittanut yliopistolle Kulttuuripääkaupunkivuoden toimintaan liittyvän Kulttuurin ja 
hyvinvoinnin professuurin, ensimmäisen laatuaan.  
 
Seitsemän vuotta myöhemmin Lääketiedepäivien Tieteellinen symposium toteutuu toisenlaisessa 
tilanteessa. Taiteen, terveyden ja hyvinvoinnin välisten yhteyksien tutkimukseen osallistuu 
maassamme kymmeniä taiteilijoita ja verkostoja sekä tutkijoita terveyden, yhteiskunnan että 
taiteen ja taiteentutkimuksen aloilta. Satoja kehityshankkeita on käynnistetty ja tutkivien 
taideteosten määrä on niin lukuisa että se on hankalasti arvioitavissa. Maan hallituksen 
ohjelmassa taide ja hyvinvointi on yksi neljästä kärkihankkeesta.  
 
Taiteen ja hyvinvoinnin välisiä yhteyksiä koskevat kysymykset ovat nyt toisenlaisia. Harva enää 
epäilee niiden keskinäistä yhteyttä ja kriittisimmätkin ajattelevat sen olevan tutkittavissa. Nyt 
kysytään, miten taide saa aikaan muutoksia ihmisissä ja heidän ympäristöissään. Miten muutokset 
ovat arvioitavissa? Mitattavissa? Millä perusteella voi väittää että vaikutukset ovat totta? Miten 
osoittaa vaikutuksen ilmeisyys, evidenssi? 
 
Näistä kysymyksistä keskustelemme tämän vuoden Tieteellisessä symposiumissa. Olemme 
kutsuneet keskustelua virittämään taiteilijoita, ympäristötutkijoita, kliinikoita sekä taiteen, 
terveyden ja aivojen tutkijoita.  
 
Tieteellinen symposium on osa Turun Lääketiedepäiviä ja sen näkökulma taiteeseen avautuu 
lääketieteen käytännöistä ja kokemuksista käsin, taiteen autonomian huomioiden. Taiteellinen 
kokemus on parantavaa silloin, kun taide säilyttää itseisarvonsa, eikä asetu parantamisen tai 
hyvinvoinnin välineeksi. Symposiumissa käsitellään taidetta toimintana, joka tekee ja muuntaa 
jotakin. Kysymme samalla miten tällainen taide toimii? Mitä se tekee? Millainen totuus sen 
vaikutuksista on tavoitettavissa? 
 
Yhteisen keskustelun virittävänä ajatuksena on parantaminen taiteellisen toiminnan 
näkökulmasta: parantamisen jäsentäminen taiteena ja taiteen parantamisena. Sairaiden kanssa 
työskentelevät lääkärit voivat lisätä tähän myös kokemuksen paranemisesta luovana, taidetta 
lähellä olevana prosessina. On olemassa tutkimustietoa siitä, miten taide virittää vähiin käynyttä 
potilaan toimintakykyä.  
 
Parantamisen taito ja taiteellinen menetelmä ovat kuuluneet yhteen lääketieteen historiassa. 
Symposiumin yhtenä tarkoituksena on löytää yhteisiä juuria.” 
 
 


