
Kulttuurihyvinvointi tutkitun tiedon valossa
Anna-Mari Rosenlöf, erityisasiantuntija & Liisa Laitinen, asiantuntija

Taikusydän-yhteyspiste, Turun AMK



Luovasti iltapäivään

Tarvitset kynän ja 
paperia. Aloita sanoilla 
Syksy on…

Lenni-Kalle Taipale Trio: Pojama

Kuva: Fanny Churberg: Syysmaisema 
1877, Ateneumin taidemuseo



Esityksen rakenne

1) Mitä on kulttuurihyvinvointi ja mikä on Taikusydän? (15 min) + 
keskustelu

tauko 5 min

2) Kulttuurihyvinvointi tutkitun tiedon valossa (20 min) + keskustelu

3) Tehtävä (20 min) 

4) Kulttuurihyvinvoinnin perustaa ja hyviä käytäntöjä (15 min)
+ keskustelu

Kuva: Turun AMK.



Taikusydän-infografiikka



Mitä kulttuurihyvinvointi on?

Kuva: Kari Vainio. Turun pääkirjasto.

Mitä taide ja kulttuuri ovat 
sinulle? Millainen osa taiteella ja 
kulttuurilla on omassa 
elämässäsi? Oletko joskus 
harrastanut taidetta, käynyt 
vaikkapa piirustus- tai 
tanssitunnilla tai soittanut 
bändissä? Harrastatko lukemista, 
elokuvia tai musiikin kuuntelua? 
Missä viimeksi koit taidetta, 
miltä se tuntui?



Jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja 
yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Nämä 
kulttuuriset oikeudet on turvattu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948) sekä 
useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. 

Kuva: Turun AMK.



Kulttuurihyvinvointi näkökulmana

Kulttuurihyvinvointi on tuore näkökulma 
mm. kulttuuri-, kirjasto-, kasvatus-, sote-
ja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen.

Kunta tai järjestö voi toiminnassaan 
miettiä, miten sen tuottamat palvelut 
hyödyntävät kulttuurin ja taiteen 
mahdollisuuksia sekä niihin liittyvää 
moniammatillista yhteistyötä 
osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä.

Kuva: Pexels.



Kuva artikkelista Lilja-Viherlampi & Rosenlöf: Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksia

https://www.theseus.fi/handle/10024/227439


Tauko!



Tehtävä
• Mihin tarvitset ja missä voit hyödyntää 

kulttuurihyvinvointiin liittyvää tutkimustietoa työssäsi?
• Miten paljon omat käsityksesi ja kokemuksesi luovuudesta,

kulttuurista ja taiteista rajoittavat tai tukevat asiakkaiden/
osallistujien/asukkaiden mahdollisuuksia toteuttaa itseään?

• Miten ohjataan asiakkaita kulttuuripalveluiden piiriin, miten 
kartoittaa palveluiden tarvetta? Miten huomioidaan 
asiakkaan kulttuuriset tarpeet ja kiinnostuksen kohteet 
ja sukupolvikokemukset?



Kulttuurihyvinvoinnin perustaa ja 
hyviä käytäntöjä



Kulttuurihyvinvoinnin perustaa 1/3
• Lainsäädännöllistä perustaa: Terveydenhuoltolaki 2 § ja Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (2019) 3 §, Laki 

yleisistä kirjastoista (2016), Museolaki (2019), Sosiaalihuoltolaki (2014, uudistettavana), Vanhuspalvelulaki 
(uudistettavana)

Kunnan tehtävänä on järjestää kulttuuritoimintaa. Tämän tehtävän toteuttamiseksi kunnan tulee:

• 1) edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista saatavuutta ja monipuolista käyttöä;
• 2) luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle;
• 3) edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa;
• 4) tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen ja alojen tavoitteelliseen taide- ja 

kulttuurikasvatukseen;
• 5) edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää 

toimintaa;
• 6) edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 

sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa;
• 7) edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen 

liittyviä toimia.

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166


Kulttuurihyvinvoinnin perustaa 2/3

• Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen 
parantamiseksi 2020–2023 : Tavoitteena ikäystävällinen Suomi

– 3.3. suosituksia: ”Kunnissa lisätään liikuntaan, ravitsemusneuvontaan, taiteeseen ja kulttuuriin, 
kaatumisten ehkäisyyn, rokotuskattavuuden parantamiseen ja muistisairauksien ennaltaehkäisyyn 
liittyvien vaikuttavaksi todettujen interventioiden toteuttamista ikääntyvän väestön terveyden ja 
toimintakyvyn edistämiseksi. (s. 24)”

– ”Etätoiminnalla voidaan myös mahdollistaa sosiaalista kanssakäymistä tukevia ryhmiä ja 
osallistumista monipuoliseen kulttuuritoimintaan.” (s. 34)

– ”Asiakas- ja palveluohjauksessa tehdään päätökset palveluista ja yhdessä asiakkaan kanssa valitaan 
palvelun tuottajat. Asiakas- ja palveluohjaus tekeekin tiivistä yhteistyötä järjestöjen, seurakuntien, 
kuntien muiden sektoreiden, kuten liikunta, kulttuuri, sivistystoimi, asuminen sekä 
perusterveydenhuollon, sosiaalihuollon, kuntoutuksen ja erikoissairaanhoidon palveluntuottajien 
kanssa huomioon ottaen erilaisten siirtymien (kotoa palveluihin, palvelusta kotiin, palvelusta 
toiseen) kriittisen merkityksen iäkkäillä.” (s. 52)

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162455


Kulttuurihyvinvoinnin perustaa 3/3

• ohjaavat asiakirjat: kuntien hyvinvointikertomukset, alueelliset 
hyvinvointikertomukset, terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat, 
eritasoiset strategiat ohjelmineen

• rakenteita: maakunnalliset, alueelliset, kunta-/toimialakohtaiset hyte- ja 
kulttuuri(hyvinvointi)ryhmät ja (hyvinvointi)koordinaattorit, Taikusydän-
alueverkostot

• Koulutusohjelmat, tutkimus



Esimerkkejä kulttuurihyvinvoinnista
hyte-työssä 1/3

• Neuvolassa kannustetaan lukemaan ja laulamaan
lapselle.
– https://luelapselle.fi/

• Kirjasto tarjoaa tilat ja osaamista
mielenterveystoipujien lukupiirille.

• Museo kehittää muistisairaille sopivan opastuksen.

• Seurakunta palkkaa hoivamuusikon musisoimaan
vanhainkodeissa. 

• Lasten osallisuus ja vaikuttaminen taiteen ja 
kulttuurin keinoin: Suojatien paikka turvalliseksi
Turussa:  https://youtu.be/BdbByGuYRWA , 
Päiväkoti Ketunpesä

Kuva: Pexels.

https://luelapselle.fi/
https://youtu.be/BdbByGuYRWA


Esimerkkejä kulttuurihyvinvoinnista hyte-työssä 2/3

• Koulu/kunta tarjoaa matalan
kynnyksen taideharrastuskokeiluja
lapsille. 

– https://harrastakotona.fi/

– Harrastamisen Suomen malli

• Teatterissa toimii kuntouttavan
työtoiminnan ryhmä tai 
teatteritoiminta on osa nuorten
työpajatoimintaa.

– http://taidetutka.fi/2017/kaanne
kohta-elamassa/

• Kunnassa on käytössä
kulttuurikasvastussuunnitelma
(Elämyspolku)

Kuva: Läntinen tanssin aluekeskus.

https://harrastakotona.fi/
http://taidetutka.fi/2017/kaannekohta-elamassa/


Esimerkkejä kulttuurihyvinvoinnista
hyte-työssä 3/3

• Kansalaisopisto järjestää kulttuuriklubin, jossa
käydään yhdessä kulttuurikohteissa.
– https://opistopalvelut.fi/raisio/courses.php

?l=fi#pos-1-12-32
– https://www.pargas.fi/kulturfostran

• Sairaalassa ja hoivakodeissa mahdollistetaan
musiikin kuuntelu osana hoitoa ja kuntoutusta.

• Palveluohjauksessa yksinäisyydestä kärsivä
ikääntynyt osataan ohjata kulttuuripalveluiden
ja -ryhmien pariin.

• Sosiaalipalveluista tarjotaan Kimmokeranneke
taloudellisesti tiukassa tilanteessa oleville
henkilöille kulttuuriin osallistumiseksi. 

Kuva: Anna-Mari Rosenlöf.

https://opistopalvelut.fi/raisio/courses.php?l=fi#pos-1-12-32
https://www.pargas.fi/kulturfostran


Pohdittavaksi

• 1) Ketkä kävijät puuttuvat 
kulttuuripalveluista? Voidaanko lisätä 
yhteistyötä sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten kanssa, jotta 
tavoitetaan uusia yleisöjä ja kuullaan 
heidän tarpeistaan ja toiveistaan? 
Kenelle palveluita suunnitellaan?

• 2) Voiko museo/kirjasto/teatteri 
tarjota kokoontumistilan esimerkiksi 
mielenterveystoipujien tai 
muistikuntoutujien ryhmälle? Miten 
voidaan madaltaa 
kulttuuripalveluiden kynnystä?

Kuva: Pexels.



Mistä haluaisit oppia lisää liittyen kulttuurihyvinvointiin?




