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Työpaja: Taiteen ja yleisön rajapintoja  
 

AV-arkin toiminnanjohtaja Hanna Maria Anttilan johtama sessiossa neljä eri kulttuurilaitosta ja -toimijaa 

esitteli digitaalisia keinoja, palveluita tai välineitä, joilla he ovat edistäneet yleisösuhdettaan. Esityksissä 

avattiin laitosten ja toimijoiden niin digitaalisessa kuin perinteisemmässäkin yleisötyössään kohtaamia 

ongelmia ja niiden ratkaisuja digitaalisia keinoja ja välineitä hyödyntämällä, kehittämällä ja päivittämällä. 

Kaikille esiintyjille esitettiin samat kysymykset: mitä esitelty projekti, hanke, palvelu tai teos opetti yleisön 

tarpeiden tunnistamisesta, oppivatko toimijat jotain erityistä yleisön käyttäytymisestä ja millä tavalla he 

ovat huomioineet oppimanne asiat tulevaisuuden kehittämistyössä. 

Session avasi gallerianjohtaja Mari Männistö esittelemällä kaupallisen Helsinki Contemporary -gallerian ja 

3D- ja AR-tekniikkaa kehittelevät Sayduck-yrityksen luoman, AR-tekniikkaa hyödyntävän mobiilisovelluksen 

ARTAP by Helsinki Contemporary. Seuraavaksi Kiasman museojohtaja Leevi Haapala avasi sitä, kuinka 

Kiasma toimi, kun ARS17-näyttelyssä nähtyyn, verkossa suoratoistovideona sekä fyysisinä performanssi- ja 

tilateoksina toteutettuun #ALONETOGETHER-teokseen tehtiin palvelunestohyökkäyksiä, trollausta ja 

häirintää. Tämän jälkeen Lönnströmin museoiden johtaja Jenny Valli esitteli Lönnströmin taidemuseon 

toteuttaman, taiteilijaduo IC-98:n Khronoksen talo -teokseen kuuluvan VR-ympäristön ja verkkomateriaalin 

muodostaman kokonaisteoksen. Lopuksi Hanna Maria Anttila raportoi ja tiivisti video- ja mediataiteen 

levityskeskus AV-arkin arkiston, palveluiden ja koko keskuksen yleistä kehitystä taiteen digitaalisena 

jakelukanavana.  

Kaikki esiintyjät olivat digitaalisen yleisötyönsä kehittämisen lomassa huomanneet, että yleisö yllättää aina. 

Yleisöjen tarpeita, kiinnostusta ja toimintaa ei voinut koskaan aivan täysin arvioida etukäteen. Sen lisäksi 

kukin projekti tai hanke oli houkutellut tai jopa synnyttänyt jonkin yleisöryhmän, jota projektissa 

työskennelleet eivät olleet osanneet odottaa; Khronoksen talon VR-ympäristö on yllättäen innostanut 

iäkkäitä ihmisiä ja #ALONETOGETHER on synnyttänyt niin intohimoisia hakkeri- kuin fanijoukkojakin. 

Yleisöjen yllättävyys vaatii kulttuuritoimijoilta reagointiherkkyyttä. Uuden digitaalisen hankkeen tai 

projektin kehittäjien on tärkeää osata vastata yleisöjen yllättäviin tarpeisiin ja toimintaan nopeasti ja olla 

valmis muuttamaan omia suunnitelmiaan.  

Lisäksi usea esiintyjä nosti erityisen tärkeäksi henkilökunnan ja muiden projektin toimijoiden osaamisen, 

asenteen ja avoimuuden kehittämistyössä. Laitoksien ja organisaatioiden on opittava tunnistamaan oman 

henkilökuntansa ja sidosryhmiensä joukosta kaikkien yksilöiden erilainen osaaminen, josta voi projektissa 

olla hyötyä yllättävilläkin tavoilla. Moniammatillinen henkilökunta on iso hyöty, ja yhteistyö yritysten ja 

muiden organisaatioiden kanssa tärkeää uusien näkökulmien saamiseksi. Yleisösuhde eriytyneisiin 

yleisöihin tiivistyy, kun kehitystyötä tekevät tahot kuuntelevat ääniä omin tottumuksiensa, oman sektorinsa 

ulkopuolelta ja voivat näin vastata sellaisiin nykyhetken uusien yleisöjen tarpeisiin, joihin ei ennen ole 

koettu tarpeelliseksi vastata. Esimerkiksi gallerian on näytettävä teosten hinnat avoimesti verkossa 

erityisesti nuorta taiteen ostajakuntaa varten, ja taidemuseoiden koko henkilökunnan on noudatettava 

tarkkaa tietoturvallisuutta ja viestinnän ohjeita yleisön kanssa kommunikoidessaan niin digitaalisesti kuin 

fyysisestikin. Avaimena mielekkääseen ja tulokselliseen toimintaan koettiin olevan henkilökunnan ja 

muiden toimijoiden kokeilunhaluisuus, motivaatio uuden oppimiseen ja luomiseen sekä sinnikkyys kehitys- 

ja uudistamistyössä. 

 



Työpaja: Digiä isosti ja pienesti. Kansallismuseon virtuaalitodellisuustoteutus ja vuorovaikutteiset 

striimausopastukset 
 

Kansallismuseon digitaalisen yleisötyön kehittämisprojekteja esitelleen session johti museon 

yleisötyöpäällikkö Hanna Forssell. Kansallismuseo on tänä vuonna saanut valmiiksi 

perusnäyttelyuudistuksen, jonka tavoitteena oli Forsselin mukaan tuoda museo ”uudelle vuosituhannelle” 

digitaalisten välineiden ja palveluiden hyödyntämisen avulla. Forssel esitteli Zoan oy:n CMO Laura Alan 

kanssa perusnäyttelyyn kuuluvan, Kansallismuseon ja Zoan oy:n yhteistyössä kehittämän vuoden 1863 

säätyvaltiopäivät -VR-ympäristön kehittämistyön sekä VR-ympäristöstä saatuja käyttäjäkokemuksia. Lisäksi 

Kansallismuseon museolehtori Hanna Korhonen esitteli Kilpisjärven koululle toteutettua vuorovaikutteista 

striimausopastusta. 

Digitaalisen yleisötyönsä kehittämisessä saatujen kokemustensa pohjalta Kansallismuseo pystyy 

toteamaan, että erityisen tärkeäksi työssä osoittautuivat riittävä rahoitus ja yhteistyö erilaisten, museoalan 

ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Kansallismuseon perusnäyttelyuudistuksen rahoitus oli hyvä, joten he 

pystyivät toteuttamaan paljon harvinaisen paljon animointia vaatineen VR-ympäristön. Mutta 

digitoteutuksia pystyy tekemään myös pienemmin ja edullisemmin, kuten esimerkiksi striimattuja 

vuorovaikutteisia opastuskierroksia. Teknisten laitteiden hintojen arvioidaan jatkossa myös madaltuvan.  

Kehittämistyössä välttämättömiä olivat kumppanit, joiden työntekijät ja toimijat olivat innokkaita 

kehittämään ja kokeilemaan uutta. Yhteistyössä tehdyissä projekteissa huomattavaksi seikaksi nousi se, 

että kaikki projektissa mukana olleet kumppanit hyötyivät työstä. Kansallismuseo sai uutta, uudistushaluista 

teknologiaa ja mahdollisuuden tavoittaa uusia yleisöjä, kun taas yhteistyökumppanit Aalto-yliopisto ja 

muutama ammattikorkeakoulut sekä yritykset kuten Zoan oy pääsivät tekemään itselleen arvokasta 

tutkimus- ja kehitystyötä.  

Digitaalisen VR-ympäristön odotettiin houkuttelevan Kansallismuseoon nuorisoa, mutta museossa 

virtuaalilaseilla koettavat säätyvaltiopäivät houkuttivat paikalle nuorison sijaan eläkeläisiä. Arvokas huomio 

tästä oli se, että museo koetaan vanhemman väestön keskuudessa turvalliseksi ja helposti lähestyttäväksi 

paikaksi tutustua uuteen teknologiaan. Kouluryhmien ja varsinkin tyttöjen kohdalla virtuaalilasien käyttö ei 

ollut niin mieluisaa, koska laseja käytettäessä koettiin menetettävän oman ulkonäön hallinta.  

Esittelyiden pohjalta käydyissä keskusteluissa pureuduttiin erityisesti digitaalisen yleisötyön projektien 

rahoitukseen. Koska rahoitusta on kulttuurialalla vähän, on kulttuurilaitosten ja -toimijoiden valittava 

tarkkaan, millaisiin projekteihin ja miten varat sekä resurssit käytetään. Keskusteluista nousi myös ehdotus, 

voisiko Kansallismuseon toteuttaman striimausopastuksen kaltaisia, vuorovaikutteisia suoratoistettuja 

museo-opastuksia tarjota maksullisena yleisöille. Striimausopastuksista toivottiin näytteitä, jotka voisivat 

innostaa erilaisia yleisöjä kokeilemaan suoratoistettua opastusta sekä kouluttaa muiden kulttuurilaitosten 

ja -organisaatioiden henkilökuntaa suoratoisto- ja video-opastusten mahdollisuuksiin.  

Käytännön vinkkeinä tuotiin esiin, että striimattujen opastusten toteutukseen tarvitaan vähintään kolme 

henkilöä ja että vaikka esiintyminen jännittää, henkilöiden ei tarvitse olla esiintymisen ammattilaisia. 

Uutena ideana esiin tuotiin myös robottiopastus. Sen etuna voisi olla se, että robotti kertoisi juuri siitä, 

mistä kävijä on kiinnostunut.   

 

Työpaja: Ideoita digitaalisen yleisösuhteen kehittämiseen omassa organisaatiossa 
 



Humanistisen ammattikorkeakoulun lehtori Pasi Toivanen johti session, jonka hän aloitti esittelemällä 

Humak:n, Jyväskylän teatterin ja Aalto-yliopiston yhteistyössä toteuttaman Virtuaaliseikkailu teatterin 

maailmaan -hankeen työtä ja tuloksia. Hankkeessa tutkittiin, miten uusia teknologioita voidaan hyödyntää 

kulttuurituotannossa ja taidelaitosten toiminnassa. Hankkeessa toteutettujen projektien tulokset oli 

suunnattu erityisesti nuorille, joille teatterin maailma ei ole niin tuttu, mutta verkkoalustoilla toimivat 

palvelut, pelit ja toiminnot taas ovat. Esimerkiksi laserkeilauksen avulla toteutettu Jyväskylän teatterin 

3D-mallinnus päästää yleisön kulkemaan virtuaalisesti teatterin tiloissa ja tutustumaan sinne liitettyihin 

sisältöihin. 

Esittelyn jälkeen session osallistujat pohtivat neljässä ryhmässä erilaisia digitaalisen yleisösuhteen 

kehittämishankkeita niin omissa organisaatioissaan kuin kulttuurilaitoksissa yleensä ja ideoivat uusia, 

tarpeellisia kehityshankkeita. Yhteistä ryhmien tuloksissa oli havainto siitä, että digitaalisten palveluiden ja 

yleisötyön kehittäminen vaatii monia tasoja. Ensinnäkin digitaaliset ulottuvuudet on liitettävä koko 

organisaation tai laitoksen strategiaan eikä yksinään vain yleisötyöhön. Digitaalisuutta voidaan lisätä 

organisaation toimintaan parhaiten arkisessa työssä tehtyjen kokeilujen kautta. Keskusteluissa tärkeä 

huomio oli se, että kulttuurilaitokset ja -toimijat eivät voi kehittää digitaalisten välineiden ja palveluiden 

käyttötapojaan ilman yhteistyötä erilaisten toimijoiden kanssa ja ylittämättä oman osaamisensa ja 

yhteiskunnan sektorien rajoja.  

Ensimmäinen ryhmä jäikin ennemmin keskustelemaan digitaalisuuden käsitteen määrittelystä: digitaalisuus 

on koko yhteiskuntaa läpileikkaavaa, ja siksi edes kulttuurilaitos ei voi lähestyä sitä vain ja ainoastaan 

kulttuurin ja taiteen näkökulmasta. Toinen ryhmä keskittyi siihen, kuinka kulttuurilaitosten ja -

organisaatioiden on esitettävä yleisölle tarkoitettu palvelu uudella tavalla. Laitosten tausta-aineisto, jota 

organisaatiossa tehdään, on saatettava digitaaliseen muotoon, esimerkiksi oppimisympäristöksi tai 

sovellukseksi. Uusien muotojen luomiseen tarvitaan välttämättä asiantuntija-apua muun muassa yrityksiltä 

ja oppilaitoksilta. Kolmas ryhmä asetti organisaatioiden ensisijaiseksi tavoitteeksi tuoda taide digitaalisin 

keinoin saatavaksi niille, jotka eivät fyysisesti pääse paikalle. Kulttuurin ja taiteen saavutettavia 

levitystapoja olisivat esimerkiksi verkkoaineisto kulttuuritilaisuuksista 360-kuvauksen, 3D-mallinnuksen ja 

VR-ympäristöjen avulla. Neljännen ryhmän idea virtuaalimuseosta, joka toisi digitaalisen kulttuuriperinnön 

jaettavaksi verkkoon, sivuaa myös saatavuuden ja saavutettavuuden teemoja: palvelut on saatava 

mahdollisimman laajalle joukolle ja erilaisille yleisöille. 

Työpajaan pystyi osallistumaan myös verkossa Blackboard Collaborate -videoneuvotteluohjelman avulla. 

Työpajan lähtökohta oli sama kuin paikan päälläkin: osallistujat pohtivat työpajamuotoisesti digitaalisen 

yleisösuhteen kehittämisestä ja sen tuloksista osallistujien omissa organisaatioissa sekä heidän ideoidaan 

mahdollisista kehittämishankkeista. 

 

 


