
Kulttuurihyvinvointialan tutkimus
• Kulttuurihyvinvointialan 

tutkimuksen tunnetuksi 
tekeminen 
o Tutkimusviestintä
o Tutkimuskatsaukset
o Tietokortit
o Tutkimuksen tietopankki

https://taikusydan.turkuamk.fi/tietopankki/julkaisut/tutkimus-2/


Valtakunnallinen Taikusydän-tutkijaverkosto

• Yhteistyöfoorumi alan 
tutkijoille

• Tavoitteena on edistää 
monitieteistä 
tutkijakeskustelua, 
tutkimusyhteistyötä & 
tutkimuksen ja käytännön 
välistä vuorovaikutusta

• Tutkimuksen 
asiantuntijapankki

https://taikusydan.turkuamk.fi/tutkijaverkosto/asiantuntijapankki/


Nordic Arts & Health Research Network
• Monitieteinen tutkijaverkosto
• Verkostossa mukana 70 tutkijaa
• Rahoitus Pohjoismaiselta

kulttuuripisteeltä 2019-2020 & 
2021-2023

• 10.-11.5.2021 pohjoismainen
kulttuurihyvinvointikonferenssi
Tukholmassa

• www.nordicartshealth.fi

http://www.nordicartshealth.fi/


Nordic Journal of Arts, Culture and Health
• Pohjoismainen 

kulttuurihyvinvointialan julkaisu
• Perustettu vuonna 2019
• Julkaisija: Scandinavian University

Press
• Open access
• Jufo 1
• Nordic Journal of Arts, Culture & 

Health 

https://www.idunn.no/nordic_journal_of_arts_culture_and_health
https://www.idunn.no/nordic_journal_of_arts_culture_and_health.


Millaisia vaikutuksia taide- ja 
kulttuuriosallistumisella on 
hyvinvointiin ja terveyteen? 



Maailman terveysjärjestö 
WHO:n raportti taiteen ja 
kulttuurin 
terveysvaikutuksista 

• Julkaistu 2019
• Kattaa yli 3000 

tutkimusta
• Sairauksien 

ehkäiseminen & 
terveyden edistäminen

• Sairauksien hoitaminen 
& hallitseminen 

• Lataa raportti

https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019


Mielenterveys ja mielen hyvinvointi
• Positiiviset vaikutukset 

mielialaan
• Stressin väheneminen ja 

parempi stressinhallinta
• Pienempi masennusriski
• Dementian riskitekijöiden 

väheneminen
• Kognitiivisen 

toimintakyvyn tukeminen
Kuva: Pixabay



Fyysinen hyvinvointi ja toimintakyky
• Vaikutukset fyysiseen 

terveyteen
• Fyysisen aktiivisuuden 

lisääminen
• Fyysisen heikkouden 

väheneminen
• Vaikutukset kivun 

kokemiseen ja hallintaan

Kuva: Pixabay



Sosiaalinen osallisuus ja sosiaalinen pääoma

• Yksinäisyyden väheneminen
• Sosiaalinen tuki & luottamus
• Vuorovaikutuksen 

lisääntyminen /tukeminen
• Mahdollisuus kommunikointiin 

myös muutoin kuin 
verbaalisesti

• Sosiaalinen ja kulttuurinen 
pääoma

• Stereotypioiden ja stigmojen 
purkaminenKuva: Pixabay



Taide ja kulttuuri osana hoiva- ja hoitotyötä

• Ymmärrys sairauksista ja 
niiden kanssa elämisestä

• Kliiniset taidot
• Vuorovaikutus potilaiden 

ja hoitohenkilöstön välillä
• Työhyvinvointi ja 

työtyytyväisyys

Kuva: Pixabay



Kuva: WHO, 2019
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