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Kulttuurista ja sosiaalista  
pääomaa lisääviä palveluja  
tarvitaan erityisesti silloin  
kun uhkana on sosiaalinen 
syrjäytyminen, eristäytyminen 
yhteiskunnasta, yksinäisyys, 
mielen terveydelliset haasteet, 
tai tarve lisätä elämän merki
tyksellisyyden tunnetta.
(Taidetta! Houni, Turpeinen, Vuolasto 2020)

Yhteisömuusikko Veli Jussi Vaismaa työssään Hiirosenkodilla. Kuva: Sanna Krook 2019.

KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA

 TAUSTA

Taide ja kulttuuri  
hyvinvoinnin edistäjinä

Oulun kaupunginhallitus hyväk-
syi syyskuussa 2019 taidetta ja 
kulttuuria edistävät keinot asuk-
kaiden hyvinvoinnin edistämisen 
painopisteeksi. Näitä väestön ter-
veyttä, osallisuutta ja yhteisölli-

syyttä lisääviä keinoja on otettava 
suunnitelmallisesti käyttöön mm. 
kulttuurihyvinvointisuunnitelman 
kautta. Painopisteenmukaiset, hy-
vinvointia edistävät toimenpiteet 
huomioidaan myös talousarvion 
ja käyttösuunnitelmien valmiste-
lussa. Tammikuussa 2020 hyväk-
sytty Oulun kaupungin kulttuu-
ristrategia nostaa yhteisöllisyyden 
ja saavuttavuuden yhdeksi ke-
hittämiskohdaksi ja kulttuurihy-
vinvointisuunnitelman tekemisen 
sen konkreettiseksi toimenpiteek-
si. Oulun kaupungissa tehtävään 
kulttuurihyvinvoinnin kehittämis-
työhön on siis vahva strategiata-
son perustelu ja toimeksianto.

Suunnitelman tekoa varten ni-
mitettiin keväällä 2020 ydintyö-
ryhmä, jossa oli edustajat kulttuuri-
palveluista, hyvinvointipalveluista 

Kulttuuriset oikeudet kuuluvat kaikille. Tämä todetaan YK:n ihmis
oikeusjulistuksessa vuodelta 1948. Jokaisella on oikeus osallistua  
taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avul
la sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Suomen perustuslaki  
ja Suomea sitovat ihmisoikeussopimukset toteavat saman.  

Kansalaisten kulttuuriset oikeudet 
turvataan myös kuntien uudessa 
kulttuuritoimintalaissa 2019. Lain 
tavoitteena on edistää kaikkien 
väestöryhmien yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja osallistumista 
kulttuuriin, taiteeseen ja sivistyk-
seen sekä vahvistaa väestön hy-
vinvointia, terveyttä, osallisuutta 
ja yhteisöllisyyttä taiteen ja kult-
tuurin keinoin. Lain tavoitteiden 
edistämiseksi kunnissa tulee tehdä 
yhteistyötä kunnan eri toimialojen 
välillä: asuinpaikka, ikä, sukupuoli, 

terveydentila, toimintakyky, kieli, 
varallisuus tai etninen tai uskon-
nollinen tausta eivät saisi olla es-
teenä kulttuuriin osallistumiselle. 
”Kulttuurista ja sosiaalista pää-
omaa lisääviä palveluja tarvitaan 
erityisesti silloin kun uhkana on so-
siaalinen syrjäytyminen, eristäyty-
minen yhteiskunnasta, yksinäisyys, 
mielenterveydelliset haasteet, tai 
tarve lisätä elämän merkityksel-
lisyyden tunnetta.”(Taidetta! Houni, 
Turpeinen, Vuolasto 2020) 

Aihe on mitä ajankohtaisin.
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Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 
on prosessinomainen kehittyvä 
asiakirja, jonka tavoitteena 
on hyvinvointia lisäävän 
taide ja kulttuuritoiminnan 
juurruttaminen osaksi 
hyvinvointipalveluja ja 
kulttuuripalveluja Oulun 
kaupungissa.

Schjerfbeck-kodin asukkaat Joulumaa-taideprojektia toteuttamassa. Kuva: Sanna Krook 2020.

KÄSITTEEN MÄÄRITTELY

ikäihmisten palveluista, erityisryh-
mien sosiaalipalveluista ja hyvin-
vointikeskuksista.

Terveyspalvelujen vastuu alu een 
osalta kulttuurihyvinvoinnin kehit-
täminen kytkeytyi tässä vaiheessa 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piirin Tulevaisuuden sairaalan tai-
deohjelmaan, eikä edustajaa siltä 
puolelta ollut mukana. 

Valtakunnallinen koronaepi-
demia hidasti työn etenemistä, 
mikä antoi mahdollisuuden poh-
tia kokonaisuutta syvemmin ja 
tunnistaa kunnallisen toimijan 
kulttuurihyvinvointitoiminnan ke-
hittämisprosessin vaiheita sekä 
toiminnan mahdollistamisen edel-
lytyksiä. Suunnitelmassa esitetään 
eri kohderyhmille suunnattuja 
käytännön toimenpide-ehdotuk-
sia ja toiminnan mittareita tau-
lukkomuodossa. Lisäksi esitetään 
lyhyesti suunnitelman täytäntöön-
panoehdotus sekä vaadittavia toi-
menpiteitä toiminnan juurrutta-
miseksi. Suunnitelma kohdistuu 
Oulun kaupungin omiin palvelui-
hin ja kaupungin työntekijöihin. 

Kulttuurihyvinvointi on monita-
hoinen uusi ilmiö sekä käsite, joka 
on vakiintunut 2010-luvulla katto-
käsiteeksi puhuttaessa taiteen ja 
kulttuurin hyvinvointi- ja terveys-
vaikutuksista sekä laajemmin ih-
misen kulttuurisista oikeuksista. 
Käsitteen sisältö on muovautunut 
ilmiön kehittyessä. Ytimessä on 
koettu hyvinvointi ja hyvä elämä 
kulttuurin ja taiteen parissa sekä 
välityksellä. Kyse on taideharras-
tamisesta eri muodoissa: kokijana, 
tekijänä ja osallistujana.

Henkilökohtainen taide- ja 
kulttuurisuhde on kaiken perusta-
na. Kulttuurin ja taiteen vaikutus-
ten kokeminen perustuu jokaisen 

henkilökohtaiseen taidesuhteeseen, 
joka elämän aikana on syntynyt. 
Mitä vahvempi ja kiinteämpi suhde, 
eli mitä enemmän henkilön histo-
riassa on omakohtaisia kokemuk-
sia taiteesta ja kulttuurista, sitä vä-
kevämpi ja voimakkaampi vaikutus 
on. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, 
etteikö taide vaikuttaisi myös en-
sikertalaiseen. Koskaan ei ole liian 
myöhäistä päästä osalliseksi tai-
teen ja kulttuurin hyvinvointivaiku-
tuksista. Mutta mitä vahvempi tai-
desuhde on, sitä paremmin henkilö 
kykenee hyötymään taiteen vaiku-
tuksista ja havaitsemaan taidetta 
ympäristössään. (Lilja-Viherlampi, Ro-
senlöf 2018)

Kehittyvä asiakirja

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma on 
prosessinomainen kehittyvä asia-
kirja, jonka tavoitteena on hyvin-
vointia lisäävän taide- ja kulttuu-
ritoiminnan juurruttaminen osaksi 
hyvinvointipalveluja ja kulttuuri-
palveluja Oulun kaupungissa. Tar-
kasteluajanjakso on vuosilla 2021–
26. Suunnitelmaa päivitetään 
mahdollisuuksien mukaan kah-
den vuoden välein huomioiden 
TEA-viisarin tulokset ja kaupungin 
hyvinvointikertomus.  

Suunnitelman vastuuhenkilöt eri palvelualueilta: 

Jaana Potkonen, vastaava tuottaja, Kulttuuripalvelut 
Arja Huotari, kulttuuripalvelupäällikkö, Kulttuuripalvelut
Merja Halonen, palvelupäällikkö,   
Erityisryhmien asumis- ja päiväpalvelut 
Maria Vahtola, palvelupäällikkö,  Ikäihmisten hyvinvointi
Hiirosenkodin ympärivuorokautiset palvelut 
Susanna Lähde, palvelupäällikkö, Kaakkurin hyvinvointikeskus 
Kulttuurihyvinvoinnin kehittämisryhmä eli Kulta-tiimi
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KULTTUURIHYVINVOINNIN ULOTTUVUUKSIA

Lähde: taikusydän.fi

Taiteen ja  
kulttuurin  
kokeminen  
yksin ja  
yhdessä 

Arjen  
kulttuuri

Kulttuuri-
hyvinvointi-
palvelut

Taide osana  
ympäristöjä

Taide- ja  
kulttuuri - 
harrastukset

Kulttuurihyvinvointipalvelut ovat 
asiakas- ja tarvelähtöisiä, kohde-
ryhmälleen räätälöityjä palveluja 
ja toimintaa, joilla on julkilausuttu 
terveyttä ja hyvinvointia edistävä 
tavoite. Ne suunnitellaan moniam-
matillisesti yhdessä kulttuuri- ja 
taidealan sekä sosiaali- ja terve-
ysalan toimijoiden kanssa. Kohde-
ryhmä otetaan suunnitteluun mu-
kaan mahdollisuuksien mukaan. 

Kulttuurihyvinvointi on tuore nä-
kökulma mm. kulttuuri-, kirjasto-, 
kasvatus-, sosiaali- ja terveyspal-
velujen järjestämiseen. Kunta tai 
järjestö voi toiminnassaan miet-
tiä, miten sen tuottamat palvelut 
hyödyntävät kulttuurin ja taiteen 
mahdollisuuksia sekä niihin liitty-
vää moniammatillista yhteistyö-
tä osallisuuden, yhteisöllisyyden 
sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoin-
nin ja terveyden edistämisessä.

Ihmisen 
oma taide ja  
kulttuurisuhde

Kulttuurihyvinvointitoimiala kä-
sittää koko sen kentän, joka tutkii, 
kehittää ja kouluttaa taiteeseen ja 
kulttuuriin liittyvää osaamista ja 
toimintatapoja, joissa rakennetaan 
ja sovelletaan eri taiteenalojen 
sekä terveys- ja hyvinvointialojen 
yhteistyötä. Tässä eri alojen väli-
sessä yhteistyössä kehitetään uut-
ta osaamista sekä tulevaisuuden 
monialaisia ammatteja ja työnku-
via. Tulevaisuuden visiossa taiteen 
ja kulttuurin ajatellaan olevan it-
sestään selvä osa kokonaisvaltais-
ta hyvinvointiajattelua.

Etsivä kulttuurityö on ennakoivaa, 
korjaavaa ja varhaista puuttumista. 
Kysymys on niiden ihmisten tun-
nistamisesta, jotka hyötyisivät oh-
jaamisesta taiteen ja kulttuurin pa-
riin. Etsivää kulttuurityötä voidaan 
toteuttaa esim. osana oppilashuol-
toa, kotihoitoa tai ikäihmisten kun-
toutusta. (Taidetta! Houni, Turpeinen,  
Vuolasto 2020)

Tulevaisuuden visiossa taiteen ja kulttuurin 
ajatellaan olevan itsestään selvä osa 

kokonaisvaltaista hyvinvointiajattelua.



OULUN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA OULUN KULTTUURIHYVINVOINTISUUNNITELMA10 11

Saatavuus ja saavutettavuus

Kulttuuripalvelujen saatavuudella 
tarkoitetaan sitä, kuinka paljon ja 
minkälaisia kulttuuripalveluita on 
tarjolla.

Saavutettavuudella tarkoitetaan 
sitä, miten hyvin kulttuuripalve-
lut ovat erilaisten ihmisten käy-
tettävissä osallistumisen esteistä 
huolimatta. Osallistumisen esteet 
voivat liittyä aisteihin, viestintään, 
ymmärtämisen vaikeuteen, asen-
teisiin, fyysiseen sukupuoleen tai 
sosiaalisiin tai taloudellisiin tekijöi-
hin. (Taidetta! Houni, Turpeinen, Vuolas-
to 2020)

 
 

TYÖKALUINA KULTTUURIHYVINVOINNIN PORTAAT

1

Esiintymistoiminta 
Näyttelyt 
Taideinvestoinnit ja 
arkkitehtuuri
(kokeminen)

2

Omaehtoinen 
harrastaminen
(aktiivinen  
toiminta)

4

Eri alojen välinen 
yhteistyö koulu
tuksessa ja työ
elämässä 

• Yhteiskehittämi-
nen

• Uutta osaamista, 
”hybridiset”  
työnkuvat

• Kuntoutumista 
edistävä toiminta

• Erilaiset terapiat

3

Osallistavat  
taiteilijavierailut  
(esim. yhteisö
muusikot ja  
taiteilijat)
sekä taiteen  
soveltava käyttö

5

Pysyvä toiminta:
Kulttuuri osana  
sosiaali ja 
terveysalan 
toimintaa

Lähde: Eeva Mäkinen & Tiina Riekkinen

Aistihuone vammaisten ja kehitysvammaisten päivätoimintakeskuksessa Hanhilehdossa. Kuva: Sanna Krook 2020.

– tukea ikääntyneen asumis-
ta kotona yhteisötaiteen 
keinoin 

– vahvistaa vanhempien ja 
lapsen varhaista vuorovai-
kutusta neuvolassa sana-
taiteen keinoin

– parantaa pitkäaikaistyöttö-
män toimintakykyä taide-
työpajassa

– lisätä nuoren osallisuutta  
forum-teatterin keinoin

•  Palveluohjauksessa kult-
tuurihyvinvointipalvelut 
huomioidaan osana  
terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisen palveluita  
kaikissa ikäryhmissä. 

•  Kulttuurihyvinvointipalve-
lut eivät korvaa terveys- ja 
sosiaalialan hoitomuotoja, 
mutta ovat kokonaisvaltai-
sen elämän ja hyvinvoinnin 
oleellinen osa. 

•  Kulttuurihyvinvointipalve-
luja toteutetaan esimer-
kiksi erilaisissa sosiaali- ja 
terveydenhuollon hoito- ja 
palveluyksiköissä, jolloin 
palvelut kohdistuvat eten-
kin lapsiin ja nuoriin, vam-
maisiin sekä vanhuksiin.

KULTTUURIHYVINVOINTI- 
PALVELUN TAVOITTEENA  
VOI ESIMERKIKSI OLLA

Osallistumisen esteet voivat 
liittyä aisteihin, viestintään, 
ymmärtämisen vaikeuteen, 
asenteisiin, fyysiseen 
sukupuoleen tai sosiaalisiin tai 
taloudellisiin tekijöihin. 
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SUOSITUKSET JA PERUSTELUT 

Lait

Kulttuurihyvinvointitoiminnan ke-
hittämiselle löytyy lainsäädännöl-
linen perusta useista eri laeista. 
Laki Kuntien kulttuuritoiminnasta 
tuli voimaan 1.3.2019. Se vahvis-
taa kulttuurin roolia kunnan toi-
minnassa ja perustelee kulttuurin 
merkitystä ja asemaa kunnan pe-
ruspalveluna. Lain 3 §:ssä kunnan 
tehtävistä todetaan muun muassa 
seuraavaa: Kohta 1) Kunnan tehtä-
vänä on edistää kulttuurin ja tai-
teen yhdenvertaista saatavuutta 

Kari Södön veistos Pikisaaren ympäristötaidereitillä, Pikisellä Polulla. Kuva: Sanna Krook 2019.

tein tarpeenmukaiset, riittävät ja 
laadukkaat sosiaalipalvelut sekä 
muut hyvinvointia edistävät toi-
menpiteet. Lisäksi Terveydenhuol-
tolain 2 §, Laki ikääntyneen vä-
estön toimintakyvyn tukemisesta 
sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveys-
palveluista ja Kirjastolaki puolta-
vat toimintaa.

Ministeriöiden suositukset
 
Taiteen ja kulttuurin hyvinvointia 
ja terveyttä lisäävien vaikutusten 
tunnistamista ja niiden saamista 
osaksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon rakenteita on Suomessa ke-
hitetty hallitustason Taiku- (Tai-
teesta ja kulttuurista hyvinvointia) 
toimintaohjelmissa vuodesta 2010 
lähtien. Työn jatkuminen eri halli-
tusohjelmissa  kertoo  sen tärke-
ydestä. Suomi onkin kansainväli-
sesti tarkastettuna yksi Euroopan 
kehittyneimpiä maita siinä, miten  
kulttuurihyvinvoinnin  hallinnonra-
jat ylittävä kehittämistoiminta  on  
huomioitu eri ministeriöiden ohjel-
missa ja linjauksissa.

Ministerit Saarikko STM:stä ja 
Terho OKM:stä julkaisivat yhteiset 
maakunnille ja kunnille kohdenne-
tut suositukset taiteen käytöstä 
osana sosiaali- ja terveyshuoltoa ja 
terveyden edistämistä joulukuus-
sa 2018. Ministeriön suositukset 
velvoittavat maakuntia ja kuntia 
parantamaan taiteen ja kulttuurin 
saatavuutta ja saavutettavuutta 
sosiaali- ja terveydenhuollossa. 

Tulevaisuuden soteuudistus

PohjoisPohjamaa on mukana 
kansallisessa kehittämistyössä. 
Uudistuksen eteenpäin viemisek
si on perustettu POPsotehanke, 
jossa kaikki maakunnan kunnat ja 
soteorganisaatiot ovat mukana. 
Tavoitteena on parantaa sotepal
velujen saatavuutta ja palveluko
kemusta.

Työtä tehdään Tulevaisuuden sosi-
aali- ja terveyskeskus -ohjelmassa 
ja siihen tiiviisti liittyvässä raken-
neuudistushankkeessa. Tulevai-
suuden sosiaali- ja terveyskeskus 
-ohjelma koostuu neljästä kehittä-
misohjelmasta: Lasten, nuorten ja 
perheiden palvelut, Mielenter veys- 
ja päihdepalvelut, Ikäihmisten pal-
velut ja Hoitotakuu. Rakenneuu-
distushankkeeseen kuuluu oma 
hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
misen osio ja sen sisällä neljä eril-
listä teemaa. Yksi niistä on kult-

MINISTERIÖIDEN TOIMEN-
PIDESUOSITUKSET KUNNILLE

• Varmistettava poikkihallin-
nollinen yhteistyö kunnan 
sisällä.

• Laadittava taiteen ja kult-
tuurin saatavuutta ja saa-
vutettavuutta koskevat 
tavoitteet, joihin sisältyy 
suunnittelu, toiminta ja  
seuranta. 

• Varattava suunnitelmallisesti 
määräraha sosiaali- ja  
terveydenhuollon budjettiin 
taide- ja kulttuuritoimintaan.

ja monipuolista käyttöä, sekä koh-
ta 6) edistää kulttuuria ja taidetta 
osana asukkaiden hyvinvointia ja 
terveyttä, osallisuutta ja yhteisöl-
lisyyttä sekä paikallista ja alueel-
lista elinvoimaa.  Lisäksi muistakin 
laeista löytyy perusteita toimin-
nalle. Sosiaalihuoltolain 1 §:ssä  to-
detaan lain tehtäviksi 1) edistää ja 
ylläpitää hyvinvointia sekä sosiaa-
lista turvallisuutta; 2) vähentää eri-
arvoisuutta ja edistää osallisuutta; 
3) turvata yhdenvertaisin perus-

Ministeriön suositukset velvoitta
vat maakuntia ja kuntia paran
tamaan taiteen ja kulttuurin 
saatavuutta ja saavutettavuutta 
sosiaali ja terveydenhuollossa
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tuurihyvinvointi. Tavoitteena on 
jalkauttaa teemojen hyviä käytän-
teitä osaksi maakunnan tulevia so-
tekeskuksia, jakaa tietoa sekä vah-
vistaa osaamista. Työtä koordinoi 
Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito-
piiri. Sosiaali- ja terveyspalvelut 
siirtyvät maakuntaan, ja yhdyspin-
ta maakunnan ja kunnan välillä on 
varmistettava palveluketjujen tur-
vaamiseksi. 

Laatusuositus  
ikääntyneen väestön  
palveluille

Sosiaali- ja terveysministeriö jul-
kaisi lokakuussa 2020 yhdes-
sä Kuntaliiton kanssa laatiman-
sa Laatusuosituksen ikääntyneen 
väestön palvelujen parantamisek-
si 2020–23. Laatusuositus on tar-
koitettu väestön ikääntymiseen 
varautumiseen ja iäkkäiden palve-
lujen kehittämiseen. Suositus luo 
pohjaa ikäystävälliselle yhteiskun-
nalle. Laatusuosituksen valmiste-
lussa on hyödynnetty käytettävis-
sä olevaa tutkimustietoa. Kulttuuri 
ja taide on huomioitu ennaltaeh-
käisevänä toimintana ikääntyvän 
väestön terveyden ja toiminta-
kyvyn edistämisessä sekä hyvän 
elämänlaadun ylläpitämisessä. 
Suosituksissa kehotetaan kun-
tia lisäämään taidetta ja kulttuu-
ria ikääntyvän väestön terveyden 
edistämiseksi. 

PohjoisPohjanmaan  
hyvinvointisopimus 2019–25
 
Pohjois-Pohjanmaan kunnat sekä 
sosiaali- ja terveydenhuollon kun-
ta yhtymät, Pohjois-Suomen alue-
hallintovirasto, Pohjois-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiiri ja Pohjois-Pohjan-

maan liitto ovat solmineet kump-
panuussopimuksen, jossa ilmai-
sevat halunsa edistää ja kehittää 
pohjoispohjalaisten ihmisten hy-
vinvointia. Yhteiseksi päämääräksi 
vuoteen 2025 on asetettu: Pohjois-
pohjalaisten ihmisten hyvinvointi, 
hyvä arki ja elämä. Kumppanuus-
lupauksen kautta sopimusosapuo-
let ovat lupautunet laajaan ja mo-
nialaiseen hyvinvointityöhön ja eri 
hallinnonalojen yhteistyön vahvis-
tamiseen. Kulttuurihyvinvointi ja 
kulttuurihyvinvointiverkosto ovat 
kiinteänä osana tätä työtä ja maa-
kunnallista hyte-ekosysteemiä.

Oulun  
Kaupunkistrategia 2026 

Oulun kaupungin arvot rohkeus, 
reiluus ja vastuullisuus luovat vah-
van perustan kulttuurihyvinvointi-
toiminnan kehittämiselle. Rohkeat 
valinnat paremman tulevaisuuden 
puolesta, uskallus kokeilla uutta ja 
luopua vanhasta, reiluus ottaa toi-
set huomioon ja suhtautua kaik-
kiin ennakkoluulottomasti ja ar-
vostaen sekä vastuullisuus edistää 
kestävää elämäntapaa ovat kaik-
ki asioita, joita tarvitaan ja jotka 
edesauttavat taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutusten saamista 
osaksi kaupungin hyvinvointipal-
velun rakenteita. Oulun Kaupun-
kistrategiassa todetaan lisäksi, että 
hyvinvointi kuuluu kaikille ja että 
mahdollistamme ihmisten koh-
taamisen ja yhteisöllisen toimin-
nan sekä luomme yhdessä uutta. 
Oulun kaupunki hakee Euroopan 
kulttuuripääkaupungiksi vuonna 
2026. Tämän Kulttuurihyvinvointi-
suunnitelman tavoitteet täydentä-
vät omalta osaltaan kulttuuripää-
kaupunkihankkeen tavoitteita.

Hiirosenkodin askarteluohjaaja Kristiina Rajala ja tanssitaiteilija Päivi Mettovaara  
liikuttavat talon asiakasta. Kuva: Juuso Haarala.

Oulun Kulttuuristrategia 
2020–30

Tämän suunnitelma tarkentaa 
Oulun kaupungin kulttuuristra-
tegiassa esitettyjä tavoitteita ja 
toimenpiteitä. Kulttuurihyvinvoin-
tisuunnitelma korostaa kulttuu-
ristrategian pehmeitä arvoja, jois-
sa taiteen ja kulttuurin nähdään 
tuottavan positiivisia sosiaalisia 
ja taloudellisia vaikutuksia kau-
punkiin, lisäävän ihmisten hyvin-
vointia ja rakentavan sosiaalisia 
turvaverkkoja. Kulttuuri luo hyvin-
vointia ja yhteisöllisyyttä kaikille 
ikäryhmille kaikkialla Oulussa eh-
käisten eriarvoistumista. Kulttuu-
rihyvinvointisuunnitelma täyden-
tää Kulttuuristrategian kolmesta 

tavoitteesta kahta: kulttuuri pai-
kan rakentajana sekä kulttuuri yh-
teisöllisyyden rakentajana. Kult-
tuuristrategia vahvistaa kaikkien 
oikeutta ja mahdollisuutta osal-
listua kulttuurin tekemiseen ja 
kokemiseen. Saavutettavuuden 
edistämiseksi huomioidaan eri 
väestöryhmien tarpeet ja kehite-
tään yleisötyötä uusien yleisöjen 
tavoittamiseksi. Kohdennetuilla 
kult tuuripalveluilla parannetaan 
osallisuutta ja vähennetään ikäih-
misten sekä erityisryhmiin kuu-
luvien kuntalaisten yksinäisyyttä 
ja eriarvoistumista. Tilojen käyt-
töä monipuolistetaan monialaisel-
la yhteistyöllä koko Oulun alueel-
la huomioiden erilaisten käyttäjien 
tarpeet.
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Hyvinvoinnin edistäminen on yksi 
kunnan perustehtävistä, jonka 
valmistelun ja suunnittelun tuek-
si tehdään kerran valtuustokau-
dessa laaja hyvinvointikertomus. 
Kulttuurin rooli hyvinvointikerto-
muksissa on usein kunnissa vielä 
suhteellisen pieni, eikä sitä välttä-
mättä ole erikseen mainittu. Kult-
tuurihyvinvointisuunnitelman laa-
timinen ja seuranta sopii osaksi 
hyvinvointikertomustyötä. Tällöin 
taiteen ja kulttuurin mahdollisuu-
det kuntalaisten terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämisestä tulevat 
päättäjille ja toimeenpaneville vir-
kamiehille näkyviin.  

Voimassa olevan hyvinvointi-
kertomuksen (2017–21) sekä eri-
laisten tietolähteiden pohjalta 
voidaan tiivistää Oulun alueella 
asuvien eri ikäryhmien hyvinvoin-
nin haasteita:

• Ikäihmisillä: yksinäisyys ja 
jääminen kotiin, kaverin tai 
saattajan puute. 

• Työikäisillä: työttömyys,  
toimeentulo-ongelmat ja  
näköalattomuus. 

• Nuorilla: yksinäisyys, mielen-
terveysongelmat, työttömyys, 
toimeentulo-ongelmat, 
näköalattomuus.

• Lapsilla: ei ole varaa harras-
tuksiin (perheen toimeen tulo-
ongelmat), vanhempien tuki 
puuttuu.

• Erityisryhmillä: liikkumisen 
haasteet ja esteelliset tilat, 
avustajan saamisen haasteet.

 
Näihin haasteisiin on mahdollista 
vaikuttaa taiteen ja kulttuurin kei-
noin.

Oulun taidemuseossa on järjestetty sinkkuiltoja ja museokaveritreffejä. Kuva: Riikka Kantinkoski.

HYVINVOINTIKERTOMUS
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WHO:n raportin kiteytys Taikusydämen suomentamana

TUTKIMUSNÄYTÖN JAOTTELU  
WHO:N RAPORTIN MUKAAN

SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISY 
JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

TERVEYDEN SOSIAALISET MÄÄRITTÄJÄT
• Sosiaalinen koheesio
• Sosiaalinen eriarvoisuus

LAPSEN KEHITYKSEN TUKEMINEN
• Äidin ja lapsen suhde
• Kieli ja puhe
• Koulutustaso

HOITO JA HOIVA
• Terveyden ymmärtäminen
• Kliiniset taidot
• Hoitajien hyvinvointi

TERVEYSONGELMIEN  
ENNALTAEHKÄISEMINEN
• Hyvinvointi
• Mielenterveys ja traumat
• Kognitiivinen rappeutuminen
• Heikkous
• Ennenaikainen kuolleisuus

TERVEYTTÄ EDISTÄVÄT ELINTAVAT
• Terveellinen elämä
• Terveydenhuoltoon sitoutuminen
• Terveysviestintä
• Terveydentilaan liittyvä stigma
• Vaikeasti tavoitettavien 

ryhmien sitoutuminen

SAIRAUKSIEN HOITO  
JA HALLINTA

MIELEN SAIRAUDET
• Perinataalit mielen sairaudet
• Lievät ja keskivaikeat  

mielen sairaudet
• Vakavat mielen sairaudet
• Trauma ja hyväksikäyttö 

AKUUTIT SAIRAUDET  
JA AKUUTTIHOITO
• Keskoset
• Potilashoito
• Leikkaushoito ja
• invasiiviset toimenpiteet
• Tehohoito 

NEUROLOGISET KEHITYSHÄIRIÖT  
JA MUUT NEUROLOGISET HÄIRIÖT
• Autismi
• CP-vamma
• Aivoinfarkti ja aivovamma
• Rappeuttavat neurologiset häiriöt
• Dementia 

TARTTUMATTOMAT TAUDIT
• Syöpä
• Keuhkosairaudet
• Diabetes, sydän- ja  

verisuonitaudit 

ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITO
• Palliatiivinen hoito ja menetys

MAAILMAN TERVEYSJÄRJESTÖN WHO:N SUOSITUKSET 

vinvoinnin edistäminen strate-
giseksi osaksi työtään.

• Edistetään aktiivisesti yleistä 
tietoisuutta taideosallistumi-
sen terveyshyödyistä.

2) Kulttuurihyvinvoinnin kent
tä vaatii sektorirajat ylittävää 
monialaista yhteistyötä.

• Vahvistetaan kulttuuri-, sosiaa-
li- ja terveysalojen yhteistyöra-
kenteita rahoittamalla toimin-
taa poikkisektorisesti.

• Vahvistetaan sote-sektorin  
lähetekäytäntöjä ottamalla 
kulttuurilähetemalli käyttöön.

• Tuetaan kulttuurihyvinvointi-
osaamisen sisällyttämistä ter-
veydenhuollon ammattilaisten 
koulutukseen kliinisten-, henki-
lökohtaisten- ja vuorovaikutus-
taitojen parantamiseksi.

Taiteen ja kulttuurin  
hyvinvointivaikutuksia 

WHO:n raportti jaottelee selkeäs-
ti taiteen ja kulttuurin hyvinvointi-
vaikutukset sairauksien ennaltaeh-
käisyyn, terveyden edistämiseen 
sekä sairauksien hallintaan ja nii-
den hoitoon. Tämän kattavan ja 
laajan tutkimusraportin mukaan 
on runsaasti näyttöä siitä, että 
taidetoimintaan osallistuminen 
voi auttaa parantamaan terveyt-
tä ja hyvinvointia, ehkäistä lukui-
sia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia 
sekä hoitaa ja auttaa selviytymään 
useiden akuuttien ja kroonisten 
sairauksien kanssa. Osallistuminen 

kulttuuriin ja taiteisiin kokijana ja 
tekijänä edistää terveyttä ja hyvin-
vointia sekä ennaltaehkäisee mah-
dollisia terveysongelmia. Osallis-

tuminen voi myös ehkäistä joitakin 
psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia, 
auttaa sairauksien hoidossa ja nii-
den kanssa selviytymisessä.

Maailman terveysjärjestö WHO 
julkisti ensimmäisen taiteen, ter-
veyden ja hyvinvoinnin yhteyksiä 
käsittelevän tutkimuskatsauksen 
marraskuussa 2019 Helsingissä. 
Tämä tutkimuskooste kattaa yli 
900 tutkimusraporttia, jotka käsit-
tävät 3000 yksittäistä tutkimusta 
Pohjoismaista, Englannista ja Ve-
näjältä. Kyseessä on laajin tähän 
mennessä tehty kartoitus taiteen 
ja kulttuurin terveysvaikutuksista. 
Sen mukaan kulttuurin ja taiteen 
vaikutukset ihmisen hyvinvointiin 
ja terveyteen ovat kiistattomat. 
WHO:n raportti antaa konkreetti-
set suositukset Euroopan alueen 
jäsenmaille siitä, miten kulttuuri-, 
sosiaali- ja terveysala voidaan in-
tegroida terveyden ja hyvinvoinnin 
tueksi:

1) Taiteen ja kulttuurin merkitys 
sekä lisäarvo terveyden ja hy
vinvoinnin edistämisessä tun
nustetaan yleisesti.

• Tuetaan merkittävään tutki-
musnäyttöön perustuvien toi-
menpiteiden käyttöönottoa, 
kuten taidetoiminnan sisällyt-
tämistä muistihäiriöistä kär-
sivien henkilöiden arkeen ja 
yhteisöllisten taideohjelmien 
toteuttamista mielenterveyden 
tukemiseksi.

• Varmistetaan monipuolisten 
taide- ja kulttuuripalveluiden 
saatavuus ja saavutettavuus 
kaikille väestö- ja ikäryhmille, 
erityisesti vähemmistöille.

• Taide- ja kulttuuriorganisaa-
 tiot ottavat terveyden ja hy-
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Taideosallistuminen  
vaikuttaa terveyteen ja  
hyvin vointiin moni
kanavaisesti

Vaikutukset terveyteen ja hyvin-
vointiin ovat monikanavaisia. Tai-
teeseen, kulttuuriin ja taidetoi-
mintaan osallistuminen aktivoi 
ihmisessä muun muassa aisteja, 
mielikuvitusta, tunteita, sosiaali-
suutta ja fyysistä toimintaa. Niil-
lä puolestaan on ihmiseen psyko-
logisia, fysiologisia, sosiaalisia ja 
käyttäytymiseen liittyviä vasteita. 
Eri vasteista esimerkkejä ovat: 

Yksilötasolla:
• parantunut itsetunto ja empa-

tiakyky, tunteiden hallinta ja 
resilienssi

• vahvistunut yhteenkuuluvuu-
den tunne, yhteisöllisyyden ja 
osallisuuden kokemus

• kehittyneet yhteistyö- ja  
vuorovaikutustaidot, kyvyt  
sosiaalisiin suhteisiin

• kyvykkyys pärjätä mielenter-
veyden haasteiden kanssa

• vahvistunut tunne onnellisuu-
desta ja elämänlaadun  
para nemisesta

• mielekkään tekemisen, tervei-
den elämäntapojen ja moni-
puolisen, eri taitoja kehittävän 
toiminnan lisääntyminen

Osana hoitoa ja hoivaa:
• kohentuneet hoitotulokset 

esim. Parkinsonin sairaudessa 
ja dementian hoidossa

• paranemisprosessien edisty-
minen, fyysisten ja psykologis-
ten oireiden lieventyminen

• rauhoittavien lääkkeiden sekä 
kipu- ja unilääkkeiden tarpeen 
väheneminen

• vuorovaikutuksen, kommu-
nikaation ja potilaslähtöisten 
hoitokäytänteiden vahvistumi-
nen

• työyhteisön hyvinvoinnin,  
työtyytyväisyyden ja työssä 
jaksamisen lisääntyminen

Yhteiskunnan tasolla:
• kansanterveyden  

vahvistuminen
• taloudellisten kustannus-

hyötyjen saavuttaminen
• työelämän tuottavuuden  

lisääntyminen.

Taiteen ja talouden tarkastelu rinnakkain on haastavaa niiden pää
määrien erilaisuuden vuoksi. Jotta taide ja kulttuuritoiminnan ta
loudellisia vaikutuksia voidaan tarkastella suhteessa ihmisten  
hyvinvoinnin tukemiseen ja terveyteen, taidetoiminnalle täytyy  
aset taa selkeät tavoitteet, joita voidaan mitata. Taiteen kokemukselli
sia, eimitattavia päämääriä taas on vaikea muuttaa mitattaviksi luvuik
si, ja kokemuksia siitä on toistaiseksi vähän. 

Taiteen ja talouden välisen suhteen 
näkeminen perustuu taustatietoon, 
arviointilaskelmiin ja immateriaali-
sen toiminnan ymmärtämiseen. Tai-
detoiminnan suun  nittelu vaiheessa 
pitäisi pystyä huomioimaan talou-

Kuvataiteilija Anni Arffmanin Mielikuvitusmatka -teossarja ilahdutti pieniä asiakkaita 
Haukiputaan neuvolan odotusaulassa. Kuva: Helena Kaikkonen.

Taiteeseen, kulttuuriin ja 
taidetoimintaan osallistuminen 
aktivoi ihmisessä muun muassa 
aisteja, mielikuvitusta, tunteita, 
sosiaalisuutta ja fyysistä 
toimintaa.

TAIDETOIMINNAN TALOUDELLISTEN 
VAIKUTUSTEN ARVIOINTIA   

dellinen investointi ja potentiaalis-
ten tuottojen määrä. 

Sosiaali- ja terveyssektorilla 
taiteen talousvaikutuksia voidaan 
tarkastella kolmessa eri toimin-
tavaiheessa: 1) Ennaltaehkäise-
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vään toimintaan liittyen, mikä on 
haastavin alue taloudellisten in-
vestointien suunnittelun kannalta; 
2) Hoitovaiheen toiminnassa eri 
kohderyhmissä, mitä on helpompi 
seurata sairastavuusryhmän kus-
tannusten kautta; 3) Kuntoutus-
vaiheessa, johon on mahdollista 
suunnata konkreettista tiedon kar-
toitusta esim. toimintakykymitta-
reiden avulla. 

Investointi yhteisöllisyyteen

Taidetoiminta lisää yhteisöllisyyttä 
ja mielenterveyttä. Investointi esi-
merkiksi asuinalueen taidetoimin-
taan vahvistaa sen alueen ihmisten 
hyvinvointia yhteenkuuluvuuden 
kokemusten kautta. Talouden nä-
kökulmasta tällaisella toiminnal-
la syntyviä potentiaalisia säästö-
jä voi laskea tunnistamalla niiden 
sairauksien kustannukset, joissa 
suurella todennäköisyydellä yksi-
näisyydellä on merkittävä vaiku-
tus. Pitkäkestoisessa seurannassa 
on mahdollisuus löytää toimintaan 
investoidun ja tuoton välisen suh-
teen välinen lopputulos. Investoin-
teja taidetoimintaan on mielekästä 
tutkia pitkäaikaisena vaikutuksena 
ja kestävän talouden näkökulmasta. 

Vaikutukset työyhteisössä

Työyhteisössä tapahtuva taide-
toiminta voi tuottaa nopeastikin 
hyödyksi luettavia asioita, esim. 

Myllyojan taideneuvolassa vahvistetaan vanhempi–lapsi-suhdetta. Kuva: Sanna Krook, 2020.

kasvavan luovuuden ja vuorovaiku-
tuksen paranemisen aikaansaamat 
muutokset työn tuottavuudes-
sa ja työilmapiirissa. Työntekijöi-
den tuottavuutta parantaa eniten 
vähentyneet sairauspoissaolot. 
Kestävän talouden näkökulmasta 
työssäkäyviin kannattaa siis inves-
toida ennaltaehkäisevää taidetoi-
mintaa. Yhtenäisten indikaattorien 
laatiminen selkeyttää taloudellisen 
tuloksen laskemista. Ennaltaeh-
käisevä taidetoiminta on talouden 
kannalta paras investointi pitkällä 
aikavälillä. 

SROI ELI SOCIAL RETURN ON 
INVESTMENT  

Tämä Englannissa kehitetty  
rahoitusmalli pyrkii laskemaan 
niitä taloudellisia tuottoja, joi-
den toiminta on ensisijaisesti 
aineettoman toiminnan ympäril-
lä kuten osallisuudessa ja osal-
listumisessa. Siinä pyritään ra-
hana ilmaistun vaikuttavuuden 
saavuttamiseen. Tuottamisen 
aiheuttamat kustannukset suh-
teutetaan laskemalla hyötyjen  
ja kustannusten osamäärä.  
(Houni 2019)

(Taidetoiminta talouden tukija sosiaali-  
ja terveyssektorilla, Houni 2019. WHO:  
Fancourt, D. & Finn, S. (2019). Sitran  
tietokortit 2018.)

Investointi esimerkiksi asuinalueen taidetoimintaan 
vahvistaa sen alueen ihmisten hyvinvointia 

yhteenkuuluvuuden kokemusten kautta.
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Kulttuurihyvinvointitoimintaa kehitetään valtakunnallisella ja alueel
lisella tasolla. Kulttuurihyvinvointiala vaatii kehittyäkseen poikkihal
linnollista ja monitoimijaista yhteistyötä sekä laajaa verkostoitumista. 
Tämä todentuu valtakunnallisissa toimijaverkostoissa, joille tunnus
omaista on halu kehittää toimintaa yhdessä, jakaa osaamista ja hyviä 
käytäntöjä avoimesti toisia tukien. 

Taikusydän

Turussa sijaitseva Taiteen ja hyvin-
voinnin valtakunnallinen yhteys-
piste Taikusydän (2015–) kokoaa 
yhteen hyviä toimintamalleja sekä 
tutkimus- ja hanketietoa, kytkee 
alan ammattilaisia toisiinsa, koor-
dinoi kulttuurihyvinvoinnin laajaa 
kenttää ja tekee vaikuttamistyötä. 
Taikusydämen toiminta jalkautuu 
alueille neljäntoista alueverkos-
ton avulla, jotka toimivat kuuden-
toista maakunnan alueella. Oulun 
kaupunki toimii aktiivisena jäse-
nenä Taikusydän-verkostossa sekä 
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurisen 
hyvinvoinnin kehittämisen POP-

VALTAKUNNALLISET RAKENTEET JA VERKOSTOT 

Mirja Ylinärä Tiernan koulun kulttuuriyhdyshenkilö ja kuvataiteen opettaja kuvaama-
taidon tunnilla oppilaansa kanssa. Tiernan koulu on erityiskoulu, joka toimii 11 eri  
toimipaikassa. Kuva: Sanna Krook 2020.

kulta-verkostossa, joka on yksi Tai-
kusydämen alueverkostoista. 

Tässä kulttuurihyvinvointisuun-
nitelmassa on hyödynnetty näi-
tä valtakunnallisia kulttuurihy-
vin voinnin verkostoja ja sitä 
ke hit  tämistyötä, jota Suomessa 
tähän teemaan liittyen jatkuvasti 
tehdään. Toimenpiteissä näkyvät 
valtakunnalliset ja kansainväliset 
kulttuurihyvinvoinnin linjaukset, 
jotka ovat nousseet esille mm. Tai-
kusydän-verkoston kokouksissa 

sekä Pohjois-Pohjanmaan kulttuu-
risen hyvinvointiverkoston työssä, 
samoin kulttuurisen vanhustyön 
AILI-verkoston tavoitteissa.

Sosiaali ja terveyspalveluiden 
ja kulttuuripalveluiden 
välinen yhteistyö, osaamisen 
kehittäminen sekä tiedonvälitys 
ovat verkostojen toiminnan 
ytimessä.

AILIverkosto

Oulun kaupunki kuuluu valtakun-
nalliseen Ikäihmisten kulttuurihy-
vinvointia kehittävään AILI-verkos-
toon, joka muodostuu 13 kunnan 
kulttuuri- ja vanhuspalveluiden 
asiantuntijoista. Kuntien vanhus-
palveluiden ja kulttuuripalveluiden 
välinen yhteistyö, osaamisen ke-
hittäminen sekä tiedonvälitys ovat 
AILIn ydinaluetta. Verkosto vah-
vistaa kunnissa toteutettavaa kult-
tuurista vanhustyötä ja ikäystäväl-
lisiä kulttuuripalveluita kehittäen 
näitä valtakunnalliseen yhteistyö-
hön, keskusteluun, oppimiseen 
sekä tiedon ja toimintamallien ja-
kamiseen.
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Kun taiteen ja kulttuurin hyvinvointia lisäävät mahdollisuudet halutaan 
hyödyntää, keskeistä on kehittää moniammatillista yhteis työtä yli hal
linto ja toimialarajojen. 

Toimintaa kehitettäessä kohde-
ryhmän tarpeet tulee tunnistaa ja 
yhteiset tavoitteet nimetä. Tämä 
edellyttää hyvinvointipalvelujen 
henkilöstön kulttuuritietoisuuden 
lisäämistä, jotta he pystyvät tun-
nistamaan asiakaspinnassa ne yk-
silö- ja yksikkökohtaiset haasteet, 
joiden tukemiseksi taidetoiminta 
sopii. Tämä puolestaan vaatii hy-
vinvointipalvelujen henkilökunnan 
koulutusta ja jo olemassa olevan 
kulttuuriosaamisen näkyväksi te-
kemistä. 

Organisaatiossa jo olevan kult-
tuuripotentiaalin käyttöönottoa 
voidaan lisätä kartoittamalla hoi-
tohenkilökunnan taide- ja kulttuu-
riosaamista sekä huomioimalla se 
mahdollisuuksien mukaan myös 
uutta henkilöstöä rekrytoitaessa

Kulttuurihyvinvoinnin kehittä-
mistyölle ja -toiminnalle on luota-
va rakenteet ja tarvittava johtami-
nen sekä nimettävä vastuuhenkilöt 
organisaation eri tasoille ja toimi-
alueille. Näin mahdollistetaan tai-
teen ja kulttuurin hyvinvointivaiku-
tukset kuntalaisille, työntekijöille 
ja asiakkaille.

KULTTUURIHYVINVOINTITOIMINNAN  
KEHITTÄMISEN PROSESSI 

HENKILÖKUNNAN 
OSAAMISEN 
LISÄÄMINEN

KULTTUURIN JA  
TAITEEN KÄYTÖN  

MAHDOLLISTAMINEN

TARPEIDEN 
 TUNNISTAMINEN

YHDYSPINTOJEN 
TUNNISTAMINEN

MONIAMMATILLISEN  
YHTEISTYÖN  

KEHITTÄMINEN

KULTTUURIHYVINVOINTITOIMINNAN KEHITTÄMISEN KEHÄ

Oleellista on monialainen poikki-
hallinnollinen yhteistyö jo suunnit-
teluvaiheessa. Näin tunnistetaan 
erilaiset yhdyspinnat, joihin taidet-
ta ja kulttuuria voidaan lisätä. Yh-
teiset yhdyspinnat on tunnistetta-
va, jotta tiedetään, mihin toimintaa 
ja resursseja tulee kohdentaa. Yh-
dyspintojen tunnistamiseksi on 
tiedettävä taiteen ja kulttuurin 
käytön mahdollisuuksista. Tämä 
edellyttää monialaista yhteistyötä, 
asiantuntijuutta ja riittäviä resurs-
seja johtotason suunnittelutyöhön 
sekä käytännön palvelujen ja toi-
minnan suunnitteluun sekä toteu-
tukseen. 

Kulttuurihyvinvointitoiminnan 
kehittämisen edellytyksenä 
on sellaisten arvovalintojen 
tekeminen, jotka mahdollistavat 
taiteen ja kulttuurin käytön 
kaupungin eri palveluissa. 
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HENKILÖKUNNAN 
OSAAMISEN 
LISÄÄMINEN

Kulttuuri- ja taide osaamisen 
painottaminen henkilökuntaa 
rekrytoitaessa.

Henkilökunnan kulttuurisen 
osaamisen kartoitus.

Kulttuurikoulutetaan 
tarvittavaa henkilökuntaa.
 
Kulttuuriyhdyshenkilöiden  
nimeäminen.

Mitä on hyvinvointi?

Resurssien kohdentaminen hyvin
voinnin lisäämiseksi kulttuurin ja 
taiteen käytön avulla edellyttää 
laajaa käsitystä hyvinvoinnista. 

Hyvinvointi ei tarkoita ainoastaan 
pahoinvoinnin poissaoloa. Määri-
telmää voidaan tarkastella elämän-
laadun käsitteen ja siihen liittyvien 
osa-alueiden kautta: psyykkinen 
hyvinvointi, fyysinen toimintakyky 
ja toimivat sosiaaliset suhteet ja 
verkostot sekä ympäristön sovel-

tuvuus vaikuttavat koettuun elä-
mänlaatuun. Hyvinvointiin vaikut-
tavat eri asiat eri ikäkausina, joten 
käsite on hyvä nähdä joustavana 
ja tunnistaa jokaisen oma henkilö-
kohtainen vastuu hyvinvoinnista. 
Kulttuurihyvinvointiin liittyvä hy-
vinvointikäsitys on laaja ja kattaa 
kaikki elämän osa-alueet. – Näitä 
on määritelty Pohjois-Pohjanmaan 
hyvinvointikäsityksessä, joka on 
pohjana alueen hyvinvointisopi-
muksessa.

Kehittämistyölle on luotava rakenteet, 
tarvittava johtaminen ja seuranta.

KULTTUURIHYVINVOINTITOIMINNAN KEHITTÄMISEN PROSESSI  

Moniammatillisen yhteistyön kehittäminen

YHDYSPINTOJEN 
TUNNISTAMINEN 

Poikkihallinnollisen  
yhteistyön lisääminen.

Tunnistetaan taiteen ja kulttuu-
rin mahdollisuudet palvelujen 
suunnittelussa ja toimintojen  
kehittämisessä.

Luodaan ja tunnistetaan yhtei-
set tavoitteet.

Nimetään vastuuhenkilöt.

KULTTUURIN JA  
TAITEEN KÄYTÖN  
MAHDOLLISTAMINEN

Tiedetään taiteen ja kulttuu-
rin lisäävän hyvinvointia.

Tehdään arvovalintoja ja 
kohdennetaan resursseja 
hyvinvoinnin lisäämiseen.

Kehitetään kulttuurin  
lähipalveluita alueilla.

Monipuolistetaan tilojen 
käyttöä.

Johtotason suunnittelutyössä Palvelujen suunnittelussa Käytännön toteutuksessa

Kohderyhmän tarpeiden tunnistaminen

Minä, pohjoispohjalainen ihminen, voin hyvin silloin, kun koen eläväni hyvää arkea ja 
mielekästä elämää. Hyvinvointiini vaikuttavat jokapäiväiset arjen tarpeeni, askareeni, 
yhteisöni ja ympäristöt, joissa elän ja toimin. Toimintani ja arjen valintani vaikuttavat 
omaan, läheisteni ja tulevien sukupolvien hyvinvointiin. Toivon tulevani kuulluksi,  
nähdyksi, hyväksytyksi ja ymmärretyksi ihmisenä enkä yksittäisten tarpeideni kautta. 
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100 minuuttia taidetta

Pirkanmaan kulttuurihyvinvointi-
suunnitelman yhteydessä on laa-
dittu suositus, jonka mukaan jo-
kaisella tulisi olla mahdollisuus 
osallistua taiteeseen ja kulttuu-
riin vähintään 100 minuutin ajan 
viikossa. Tämä on yksi prosentti 
ajasta viikossa.  Tätä määrää esite-
tään kulttuuristen perusoikeuksien 
minimiksi, ja jokaisella ihmisel-
lä toimintakyvystä, varallisuudesta, 
asuin  paikasta ja terveystilanteesta 
riippumatta pitäisi olla tähän mah-
dollisuus. Ihmisellä on itse vapaus 
määritellä, millaisesta sisällöstä 
hänen oma osallistumisensa tai-
teeseen ja kulttuuriin koostuu. Se 
voi koostua sekä taiteesta nautti-
misesta kokijana että osallistumi-
sesta taide- ja kulttuuritoimintaan 
tekijänä. Suositeltavaa on, että vii-
kon aikana on molempia osallistu-
mistapoja, sekä kokemista että te-
kemistä.

 
Kaikukortti 

Oulun kaupungilla on käytössä 
valtakunnallisen mallin mukainen 
Kaikukortti-toiminta. Kaikukortin 
tavoitteena on parantaa taloudel-

lisesti tiukassa tilanteessa olevien 
nuorten, aikuisten ja perheiden 
mahdollisuuksia osallistua kulttuu-
rielämään ja harrastaa taiteen te-
kemistä. 

Kaikukortteja voivat saada Kai-
kukortti-verkostoon kuuluvien 
sosiaali- ja terveydenhuollon tai 
kuntien hyvinvointitoimialan toi-
mijoiden asiakkaat, jotka ovat 
vähintään 16-vuotiaita ja tiukas-
sa taloudellisessa rahatilantees-
sa, eivätkä voi siitä syystä hankkia 
pääsylippuja tai kansalaisopiston 
kurssipaikkoja. Kaikukortilla voi 
hankkia maksuttomia pääsylippu-
ja ja kurssipaikkoja kaikkiin niihin 
kulttuuripalveluihin, jotka kuuluvat 
valtakunnalliseen Kaikukortti-ver-
kostoon. 

Kaikukortilla voi hankkia mak-
suttomia lippuja myös omille 
lapsille ja lastenlapsille samaan 
tilaisuuteen, johon on itsekin osal-
listumassa. Oulussa Kaikukorttia 
jaetaan erityisesti hyvinvointipal-
veluiden yksiköissä, mutta myös 
muissa Oulun kaupungin palve-
luissa, joissa kohderyhmään kuu-
luvia kuntalaisia asioi. Kaikukortin 
avulla halutaan parantaa kulttuurin 
ja taiteen saavutettavuutta ja eh-
käistä eriarvoistumista.

Kulttuurisuositus

WHO:n suosituksiin perustuen 
Suomen Terveyden ja hyvinvoin
nin laitos suosittelee omaehtoi
sen harrastamisen ja osallistumi
sen tukemista kulttuurilähetteellä 
tai reseptillä. 

Toiminnassa lääkäri tai hoitaja oh-
jaa potilaan osallistumaan erimuo-
toiseen taidetoimintaan useam-
man viikon ajan. Suomessa tämä 
kulttuuriin liittyvä lähetetoiminta 
ei ole vielä vakiintunutta. Britan-
niassa kulttuuriresepti (Arts on 
prescription) on ollut toiminnassa 
parikymmentä vuotta. Kulttuurire-

septi on osa laajempaa syrjäyty-
mistä ehkäisevää lähetetoimintaa 
(Social Prescribing). Se on suun-
nattu potilaille, joilla on sosiaalista 
eristäytymistä tai psykososiaalisia 
haasteita. Kulttuurireseptillä tuet-
tiin erityisesti mielenterveysongel-
mien hoitoa sekä kroonisten kipu-
jen ja pitkäaikaisten sairauksien 
hallintaa. Britanniassa tämä kult-
tuuriresepti- ja kulttuurilähetetoi-
minta vähensi yleislääkärikäyntejä 
37 % ja sairaalakäyntejä 27 % vuo-
den aikana. Kustannushyötyana-
lyysin mukaan tästä syntyi säästö-
jä 216 £ / potilas. 
(Opher, 2011), (Houni, Turpeinen, Vuolas-
to 2020)

KULTTUURIHYVINVOINTITOIMINTAA  
MAHDOLLISTAVIA KÄYTÄNNÖN KEINOJA

Lumo Valoukot OYSin lastenosaston pihalla sekä Oysin sisäpihalla 12.11.2020. Lumo-valofestivaali  
peruttiin koronan vuoksi, mutta valoukot seikkailivat eri puolilla Oulua. Kuva: Sanna Krook 2020.
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Tässä kulttuurisuositusmallissa on 
kolme eri toiminnan tasoa, jotka 
mukailevat sosiaali- ja terveyspal-
veluiden liikennevalo-värikoodia. 
Vihreissä palveluissa korostetaan 
ennaltaehkäisevää toimintakult-
tuuria ja palvelutarpeiden enna-
kointia. Keltaisen tason palveluil-
la vahvistetaan elämänhallintaa ja 
toimintakykyä joko säännöllisesti 
tai lyhytaikaisesti jonkin ongelman 
tai vaivan hoitamiseksi. Punainen 
taso sisältää vaativia tai ympäri-
vuorokautisia palveluja.

Kulttuurisuositusmallia tulee 
kehittää hyvinvointipalvelujen ja 
sivistys- ja kulttuuripalvelujen vä-
lisenä monialaisena yhteistyönä. 
Jakajatahoina voivat olla asiakas-
pinnassa toimivat terveys- ja so-
siaalipalvelujen edustajat kuten 
kouluterveydenhoitajat, sairaan-
hoitajat, sosiaaliohjaajat, mielen-
terveyspalvelujen henkilökunta 
sekä muissa erityyppisissä palve-
lunohjaus- ja neuvontatehtävissä 
toimivat henkilöt. 

Kulttuurisuositus

Hyvinvointia ja terveyttä  
edistävä ennaltaehkäisevä 
toiminta.

Omaehtoista toimintaa,  
mahdollisesti yhdessä  
vapaaehtoisten kanssa.

Itse asetetut tavoitteet.
Osallistumista taide- ja  
kulttuuritoimintaan 
kokijana ja tekijänä.

Kulttuuri- ja taideharrastukset, 
konsertit ja esitykset, kolman-
nen sektorin tarjoama perintei-
nen kulttuuri- ja taidetoiminta.

Kulttuurilähete

Hyvinvointia ja terveyttä  
edistävä ja ongelmien ratkaisua  
tukeva toiminta.

Osallistavaa toimintaa  
ammattilaisen ohjauksessa.

Itse asetetut tai yhdessä  
ammattilaisen kanssa asetetut 
tavoitteet. Osallistumista taide- 
ja kulttuuritoimintaan pääasias-
sa tekijänä.

Ammattilaisen ohjauksessa  
toteutuvaa taidelähtöistä toi-
mintaa, jossa voi olla terapeut-
tisia menetelmiä mukana. Usein 
ryhmätoimintaa. Esim. taide-
neuvolatoiminta.

Kulttuuriresepti

Hyvinvointia ja terveyttä  
edistävä ja ongelmia hoitava 
toiminta.

Ohjattua toimintaa  
sote–taiteilija-työparin kanssa.

Ammattilaisen kanssa asetetut 
räätälöidyt henkilökohtaiset ta-
voitteet. Osallistumista toimin-
taan voimavarojen mukaan te-
kijänä, kokijana tai tarkkailijana.

Yksilö- tai ryhmätoimintaa, joka 
on suunniteltu tietylle henkilöl-
le tai kohderyhmälle tiettyyn 
pitkittyneeseen ongelmaan. 
Työparimenetelmä. Korkea  
ammattiosaaminen. Esim. päih-
dekuntoutuksen asiakkaille.

KULTTUURISUOSITUSMALLIN KOLME TASOA

Ennaltaehkäisevä  
Kulttuurisuositus

Vihreän alueen kulttuurisuositus 
tarkoittaa ohjaamista taidetoi
minnan pariin. Suosituksen anta
jan ei tarvitse olla terveydenhoi
toalan ammattilainen. 

Kohderyhmän tuntemus ja mah-
dollinen henkilökohtainen kontak-
ti riittävät: esimerkiksi suosituksen 
ikäihmiselle sopivasta teatteriesi-
tyksestä tai Luupin Senioriklubiin 
osallistumisesta voi saada ikäih-
misen Aino-neuvonnasta. Palve-
luina toimivat kaikille avoimet ylei-
set kulttuuri- ja taidetapahtumat, 
joiden kuluista asiakas vastaa itse. 
Toiminta on ennaltaehkäisevää ja 
lisää erityisesti sosiaalista osalli-
suutta sekä ylläpitää mielenterve-
yttä.

Ryhmätoimintaan  
Kulttuurilähete

Keltaisen alueen kulttuurilähet
teen voi antaa terveydenhuollon 
ja sosiaalihuollon henkilöstö sekä 
oppilas ja opiskelijahuollosta. 

Se voidaan antaa esimerkiksi las-
tenneuvolassa perheille, joilla on 
uupumusta tai ongelmia vuoro-
vaikutuksessa, tai kouluterveyden-
hoitaja tai -kuraattori voi ohjata 
oppilaan kulttuuriharrastamisen 
pariin.

Kulttuurilähetteen antajalla on 
enemmän tietoa asiakkaan ongel-
mista, ja hän voi arvioida minkä-
laisesta taide- ja kulttuuritoimin-
nasta tämä erityisesti voisi hyötyä. 
Toiminta voi olla joko ryhmämuo-
toista ja tietylle kohderyhmälle 
suunniteltua, tai avoimempaa toi-
mintaa, johon muutkin voivat osal-
listua. Kaikukortti-toiminta kuuluu 
tähän kategoriaan.

Kulttuurireseptitoiminta  
on asiakkaalle ilmaista

Punaisen alueen kulttuuriresep
tipalvelut vaativat eniten erikois
osaamista ja ammattitaitoa.
 
Asiakkaina voivat olla esimerkiksi 
paljon palveluita käyttävät mielen-
terveyspotilaat. Kulttuurireseptil-
lä pääsee säännöllisesti kokoon-
tuvaan suljettuun taideryhmään, 
joka on suunniteltu moniammatil-
lisesti ja kohderyhmän tarpeet ja 
tavoitteet huomioiden. Ryhmään 
osallistuminen on asiakkaalle il-
maista, ja hänen vointiaan arvioi-
daan ryhmän alussa ja lopussa. 

Sairaalaklovnit kuuluvat tähän 
punaiseen luokkaan. Terveyden-
huollon ja sosiaalihuollon henki-
löstö voi antaa kulttuurireseptin 
potilaalle tilanteessa, jossa vaivan 
mahdolliset syyt saattavat johtua 
sosiaalisen osallisuuden puuttees-
ta tai monimutkaisista terveys-
haasteista.

Oulussa tehtiin valtuustoaloite kulttuurilähetemallin 
kehittämisestä vuonna 2019, ja toukokuussa 2020 
kaupunginhallitus päätti, että kulttuurisuositusmallia 
kehitetään sen eri muodoissa.

Kulttuurireseptillä pääsee säännöllisesti 
kokoontuvaan suljettuun taideryhmään, joka on 
suunniteltu moniammatillisesti ja kohderyhmän 

tarpeet ja tavoitteet huomioiden
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Lapsiperheet,  
lapset ja nuoret

• sivistys- ja kult-
tuuripalveluissa 

• hyvinvointi- 
palveluissa

Erityistä tukea
tarvitsevat

• vammais-
palveluissa 

• mielenterveys-
palveluissa 

Ikäihmiset

• kotona 
 

• kaupungin  
eri palveluissa

Työikäiset

• päihde- 
palveluissa 

• työllisyys- 
palveluissa 
 

• kaupungin  
omat työntekijät    

Tiernan koulun kuvataiteen tunnilla tutkitaan värejä. Kuva: Sanna Krook 2020.

KOHDERYHMÄT JA TOIMINTA OULUN SISÄISISSÄ PALVELUISSA
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Taide- ja kulttuuritoiminnan 
vieminen osaksi ennaltaehkäise-
viä peruspalveluja vaatii kulttuu-
rihyvinvointitoiminnan kehittämi-
sen prosessin läpikäyntiä Oulun 
kaupungin lasten, nuorten ja per-
heiden eri palveluissa. Taide- ja 
kulttuuritoimintaa voidaan läh-
teä kehittämään osaksi palvelu-
jen tarjontaa sisäisten valintojen 
kautta, osaksi jo olemassa olevaa 
toimintaa tai uusia palveluja kehit-
tämällä.  Palveluketjujen turvaami-
nen ja toiminnan oikea-aikaisuus 
ovat huomioon otettavia seikkoja.  
Kulttuurisuositus-toimintamallin 
kehittäminen ja liittäminen osaksi 
lasten ja nuorten palvelujen liiken-
nevärimallia on esimerkki kulttuu-
rihyvinvointitoiminnan viemisestä 
käytäntöön. 

Kulttuurihyvinvointitoiminnan  
kehittämisen edellytyksenä  
asiakaspinnassa ovat:
• Monialaisen ja poikkitoimin-

nallisen yhteistyön lisääminen 
palvelujen ja toimintojen  
suunnittelussa. 

• Henkilökunnan osaamisen  
lisääminen liittyen taiteen ja 
kulttuurin hyvinvointivaikutuk-
siin ja monikanavaisiin vaiku-
tusmekanismeihin.

Lapsiperheet,  
lapset ja nuoret 

Oulun kaupungissa on tehty las-
ten ja nuorten hyvinvointisuunni-
telma, joka on Lastensuojelulain 
(417/2007 12§) mukainen asiakir-
ja lasten ja nuorten hyvinvoinnin 
edistämiseksi. Suunnitelma ohjaa 
konkreettisesti kunnan hyvinvoin-
ti- ja lastensuojelupolitiikkaa. Sen 
avulla valtio myös seuraa lasten ja 
nuorten hyvinvointityötä ja lasten-
suojelun toteuttamista kunnissa. 
Kyseinen hyvinvointisuunnitelma 
on laaja-alainen ja koskee lasten ja 
nuorten kasvuoloja, hyvinvoinnin 
edistämistä, epäkohtien ehkäise-
mistä, vanhemmuuden tukea sekä 
lasten ja nuorten erilaisia palve luja. 

Tässä kulttuurihyvinvointi
suunnitelmassa esitetyt 
kehittämis toimenpiteet 
täydentävät lasten ja nuorten 
palvelujen järjestämisohjelmassa 
linjattuja tavoitteita 
palvelujen suuntaamisesta 
ennaltaehkäiseviin ja kevyempiin 
palveluihin sekä tukeen arjen 
kasvu ja kehitysympäristöissä 
poikkitoiminnallisena 
yhteistyönä.
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Tavoitteita:
• Tunnistaa Oulun kaupungin 

organisaatiossa yhdyspintoja, 
joissa voidaan lisätä lasten ja 
nuorten hyvinvointia taiteen ja 
kulttuurin keinoin. 

• Lisätä henkilökunnan  
kulttuurisia valmiuksia.

• Lisätä asiakkaiden taide- ja 
kulttuurikokemuksia sekä  
tekijöinä että kokijoina.

• Lisätä taide- ja kulttuuritoi-
mintaa varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa sekä har-
rastustoiminnassa. 

• Kehittää virtuaalisia  
kulttuuripalveluja.

• Syrjäytymisen ennaltaehkäisy 
sekä toimintakyvyn  
tukeminen.

• Osallisuuden ja osallistumisen 
tukeminen taiteen ja kulttuurin 
keinoin.

Toimenpiteitä: 
• Lisätään poikkihallinnollista 

yhteistyötä. Nimetään tarvitta-
via yhdyshenkilöitä eri yksiköi-
hin ja palvelualueille. 

• Otetaan organisaation sisäinen 
kulttuuripotentiaali käyttöön 
selvittämällä henkilökunnan 
taide- ja kulttuuriosaaminen 
osaamiskartoitusten avulla. 

• Henkilökunnan kulttuurisia  
valmiuksia lisätään koulutta-
malla tarpeen mukaan.  

• Huomioidaan taide ja kulttuu-
riosaaminen henkilökuntaa 
rekrytoitaessa.

• Järjestetään osallistavia taide-
työpajoja ja taideryhmiä lasten 
ja nuorten palveluissa.

• Järjestetään taidenäyttelytoi-
mintaa hyvinvointikeskusten  
tiloissa. 

• Huomioidaan taide ja kulttuu-
ri osana tilojen ja ympäristön 
suunnittelua ja toteutusta.  

• Kaikukortin tarjoamia  
mahdollisuuksia kehitetään 
osaksi (ryhmä)toimintaa eri 
palveluissa. 

• Kehitetään kulttuurisuositus-
mallia. 

• Lisätään taideneuvola-
toimintaa alueilla. 

• Lisätään taidetta ja kulttuuria 
mukaan mielenterveys- sekä ja 
päihdenuorten kuntouttavaan  
toimintaan sekä kuntoutta-
vaan työtoimintaan. 

• Toiminnan rahoitusta kehite-
tään suunnitelmallisesti ja siinä 
huomioidaan lahjoitusrahaston 
ja osallistavan budjetoinnin 
tarjoamat mahdollisuudet. 

Ehdotus toiminnan  
käytäntöön viemiseksi:
Kulttuurihyvinvointisuunnitelman 
toimenpiteet otetaan käyttöön as-
teittain, ja toiminnan kehittämi-
nen nähdään prosessina. Yhdys-
pintojen tunnistamiseksi nimetään 
tarvittavat vastuuhenkilöt eri pal-
veluyksiköistä ja palvelualoil-
ta. Suunnitelma koskee lapsiper-
heitä, lapsia ja nuoria kaupungin 
eri palveluissa. Toiminnan käy-
tännön kehittämistä, hyvien käy-
tänteiden ja osaamisen jakamis-
ta varten perustetaan tarvittavia 
palvelualuekohtaisia kulttuurihy-

vinvointiverkostoja/-tiimejä niil-
le palvelualueille, joihin taide- ja 
kulttuuritoimintaa halutaan lisätä, 
esimerkiksi neuvolapalveluihin. Li-
säksi nimetään kulttuuriyhdyshen-
kilöitä eri yksiköihin tarpeen mu-
kaan. Verkostojen vetovastuu on 
hyvinvointipalveluilla, joka tekee 
kiinteää yhteistyötä kulttuuripal-
velujen kanssa. Tarkempi rakenne 
ja toiminta suunnitellaan erikseen.  
Vastuuhenkilöiden nimeämisellä ja 
verkostojen kokoamisella ennakoi-
daan tulevaisuuden sote-keskus-
mallia ja turvataan toimiva yhteys 
kunnan ja keskusten välillä. 

Vuonna 2016 tehdyn tutkimuksen mukaan jo 45 minuuttia kestänyt kuvataiteen tekemi-
nen alensi 75 %:lla osallistuneista kortisoli- eli stressihormonitasoja riippumatta taiteelli-
sesta lahjakkuudesta tai osaamisesta. Kuva: Sanna Krook.

Yhtenä tavoitteena on lasten ja nuorten 
syrjäytymisen ennaltaehkäisy  

sekä toimintakyvyn tukeminen.
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TOIMINNAN PERUSTE TAVOITE TOIMENPITEET TULOS VASTUUTAHO  RESURSSI MITTARIT 

• Hallitusohjelma 
Ministeriöiden suositukset

• Kaupunginhallituksen  
päätös

• Laki kuntien kulttuuri-
toiminnasta

• Oulun kaupungin ja  
hyvinvointipalvelujen  
strategiset linjaukset

Tunnistaa Oulun kaupungin 
organisaatiossa yhdyspintoja, 
joissa taiteen ja kulttuurin  
keinoin voidaan lisätä lasten  
ja nuorten hyvinvointia.

•   Lisätään poikkihallinnollista  
yhteistyötä. 

•   Lisätään hyvinvointipalvelujen ja  
kulttuuripalvelujen henkilökunnan  
tietoa kulttuurin ja taiteen  
hyvinvointivaikutuksista.

•   Huomioidaan taiteen ja kulttuurin 
mahdollisuudet palvelujen suunnitte-
lussa ja toimintojen kehittämisessä.   

•   Toisten  palvelualojen  
tuntemus kasvaa.

•   Osataan nimetä  mihin 
palveluihin ja toimintaan 
taidetta ja kulttuuria  
voidaan lisätä.  

•   Hyvinvointi lisääntyy.

• Konsernipalvelut 
• Hyvinvointipalvelut       
• Sivistys- ja kulttuu-

ripalvelut               

• Oulun kaupungin  
resursseja ohjataan 
tavoitteiden toteut-
tamiseksi.

• Talous ja toimintasuun-
nitelmaan määritelty 
resurssit lapsiperhei-
den ja lasten ja  
nuorten kulttuuri-
toiminnalle.

• Oulun kaupunkistrategia
• Kaupunginhallituksen  

päätös
• Kulttuuristrategia

Lisätä lasten ja nuorten sekä 
perheiden kanssa  työsken-
televien valmiuksia kulttuurin 
ja taiteen käyttön toteuttami-
seksi

 •  Järjestetään henkilökunnalle osallista-
via taidetyöpajoja ja mahdollistetaan 
koulutukseen osallistuminen.

•   Huomioidaan taide ja kulttuuriosaami-
ne  henkilökuntaa rekrytoitaessa        

•   Henkilökunnan ymmär-
rys taiteen ja kulttuurin 
vaikutuksista lisääntyy.             

•   Tunnistetaan mitkä asia- 
kasryhmät hyötyisivät  
taide- ja kulttuuripalve-
luista eniten. 

• Lasten ja nuorten  
palvelut

• Laajasti  
Kulttuuri palvelut

• Työaika
• Koulutusmäärärahat

• Koulutuksen  
toteutuma 

• Osallistuneiden määrä. 

• Oulun Kaupunkistrategia
• Sivistysohjelma  

Kulttuuristrategia

Mahdollistaa kulttuurin ja  
taiteen käyttöä lapsille ja  
nuorille suunnatuissa   
palveluissa.

 •   Kartoitetaan henkilökunnan kulttuu-
riosaaminen ja mahdollistetaan sen 
käyttäminen.                 

•   Nimetään kulttuuriyhdyshenkilöt ja 
määritellään tehtävät. 

•   Käytetään lahjoitusrahaston varoja 
suunnitelmallisesti.                    

•   Kulttuuria on enemmän 
käytettävissä erityis-
ryhmien palveluissa.

•   Henkilökunnan mah-
dollisuus käyttää omaa 
kulttuurista osaamista 
lisääntyy.

•   Kulttuuriyhdyshenkilöt 
edistävät aktiivisesti tai-
teen ja kulttuurin käyt-
töä.                                                            

•   Henkilökunnan työhyvin-
vointi kasvaa. 

• Hyvinvointipalvelut  
• Kulttuuripalvelut

• Työaika • Kulttuuriyhdyshenkilöi-
den määrä ja toiminta.                

• Lahjoitusrahaston 
käyttö euroina  
kulttuuritoimintaan.

• Kulttuuristrategia Lisätä asiakkaiden taide- ja 
kulttuurikokemuksia sekä 
tekijöinä että kokijoina 

•   Osallistavat työpajat lasten ja  
nuorten palveluissa.              

•   Taidenäyttelytoiminta  
Hyvinvointipalvelujen tiloissa                     

•   Kaikukortin käyttö 
•   Kulttuurisuositustoiminnan kehittä-

minen palvelujen ohjaukseen, koulu-
terveydenhoitoon ja sosiaali- ja  
perhepalveluihin.

•   Kehitetään kulttuurin lähipalveluja  
alueilla.

•   Kulttuurin saavutetta-
vuus paranee. 

•   Taiteen hyvinvointivaiku-
tukset mahdollistuvat.                                                  

•   Asiakkaita ohjataan  
ennaltaehkäisevien  
taide- ja kulttuuripalve-
lujen pariin.

• Hyvinvointipalvelut 
• Kulttuuripalvelut               

• Budjettirahoituksen 
• suuntaaminen 
• Työaika   
• Lahjoitusrahasto

• Hyvinvointipalvelujen  
yksiköissä järjestettyyn  
kulttuuritoimintaan  
osallistuneiden määrä.

• Jaettujen Kaikukorttien  
määrä.

• Annettujen kulttuuri-
suositusten määrä.

• Sivistysohjelma
• Kulttuuristrategia 

Lisätä taide- ja kulttuuritoi-
mintaa varhaiskasvatuksessa 
ja perusopetuksessa sekä  
harrastustoiminnassa. 

• Kulttuuripolkua laajennetaan joka 
luokka-asteelle jokaiseen kouluun. 

• Taide- ja kulttuurikerhoja lisätään 
Suomen mallin mukaisesti osaksi 
koulujen harrastustoimintaa.

•   Kulttuurin saavutetta-
vuus paranee.

•   Lasten ja nuorten luo-
vuus sekä kulttuurikom-
petenssi vahvistuu.

•   Kouluviihtyvyys paranee

• Sivistys- ja  
kulttuuripalvelut

• Työaika
• Kulttuurikasvatus-

resurssit

• Kulttuuritoimintaan  
osallistuneiden lasten 
määrä.

• Oulun kaupunkistrategia
• Sivistysohjelma 
• Kulttuuristrategia

Kehitetään kulttuurin  
lähipalveluita alueilla.

•   Huomioidaan taide ja kulttuuri osana 
tilojen ja ympäristön suunnittelua ja 
toteutusta.

•   Otetaan suunnitteluvaiheeseen mu-
kaan eri hallintoalojen edustajia.

•   Alueen asukkaiden  
hyvinvointi kasvaa. 

•   Tilojen käyttö  
monipuolistuu                        

•   Kulttuurin saavutetta-
vuus paranee.

• Yhdyskunta- ja  
ympäristöpalvelut 

• Hyvinvointipalvelut
• Sivistys- ja  

kulttuuripalvelut

• Työaika • Toteutunut toiminta  
alueellisesti.

LAPSIPERHEET, LAPSET JA NUORET
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Erityistä tukea  
tarvitsevat ja työikäiset 

Oulun kaupungin Sosiaalisen hy-
vinvoinnin vastuualue koostuu 
kahdesta palvelualueesta: Eri-
tyisryhmien sosiaalipalveluista ja 
Erityisryhmien asumis- ja päivä-
palveluista. Mielenterveys- ja vam-
maispalveluissa taiteen ja kult-
tuurin hyvinvointia edistävällä 
toiminnalla on jo pitkät perinteet. 
Siellä toimintaa on kehitetty pikku-
hiljaa niukoilla resursseilla. Oulun 
kaupungin palveluissa toimintaa 
voidaan edelleen kehittää tavoit-
teellisesti erityisryhmien sosiaa-
lipalvelun alueilla: erityisryhmien 
palveluohjaus, keskitetyt perhe-
palvelut, lastensuojelupalvelut ja 
maahanmuuttajapalvelut. Näihin 
muun muassa kulttuurisuositus-
mallin käyttö voi soveltua hyvin. 

Tavoitteita:
• Tunnistaa Oulun kaupungin 

organisaatiossa yhdyspinto-
ja, joissa voidaan lisätä erityis-
ryhmien hyvinvointia taiteen ja 
kulttuurin keinoin. 

• Parantaa erityisryhmien kans-
sa työskentelevien valmiuksia 
käyttää kulttuuria ja taidetta 
osana työtä.

• Lisätä asiakkaiden taide- ja 
kulttuurikokemuksia sekä teki-
jöinä että kokijoina.

• Lisätä henkilökunnan  
työhyvinvointia.

Toimenpiteitä:
• Erityisryhmien asumis- ja päi-

väpalvelujen ja sosiaalipalve-
lujen henkilökunnan kulttuu-
risia valmiuksia parannetaan 
kouluttamalla heitä tarpeellisin 
osin.

• Hoitohenkilöstölle tehdään 
osaamiskartoitus, jossa selvi-
tetään kunkin yksikön mahdol-
lisuudet kehittää omaa taide- 
ja kulttuuritoimintaansa sisältä 
käsin.

• Kulttuurisuositusmalli otetaan 
käyttöön erityisesti mielenter-
veyspalveluissa ja sosiaalisessa 
kuntoutuksessa.

• Henkilökuntaa rekrytoitaessa 
painotetaan taide- ja kulttuu-
riosaamista. Näin kartutetaan 
yksiköiden sisäistä osaamista.

• Lisätään osallistavia taidetyö-
pajoja ja esityksiä päivätoimin-
nassa. 

• Lisätään taidelähtöisiä mene-
telmiä osaksi sosiaalista kun-
toutusta ja kuntouttavaa työ-
toimintaa.

• Kaikukortin tarjoamia mah-
dollisuuksia kehitetään osak-
si ryhmätoimintaa. Nimetään 
kulttuuriyhdyshenkilöt ja mää-
ritellään heidän tehtävänsä. 

• Huomioidaan taide ja kulttuu-
ri osana tilojen ja ympäristön 
suunnittelua ja toteutusta.  

• Toteutetaan räätälöityä työ-
hyvinvointia lisäävää taide-
toimintaa työntekijöille.

• Toiminnan rahoitusta kehite-
tään suunnitelmallisesti ja siinä 
huomioidaan lahjoitusrahaston 
ja osallistavan budjetoinnin 
tarjoamat mahdollisuudet. 

Ehdotus toiminnan  
käytäntöön viemiseksi:
Kulttuurihyvinvointisuunnitelman 
toimenpiteet otetaan asteittain 
käyttöön ja toiminnan kehittämi-
nen nähdään prosessina. Toimin-
nan toteuttamiseksi nimetään kult-
tuurihyvinvoinnin yhdys henkilöt 
hyvinvoinnin eri palvelualueille, 
kulttuuripalveluihin sekä yhdys-
kunta- ja ympäristöpalveluihin. 
Hyvien käytänteiden ja osaamisen 
jakamiseksi perustetaan sisäinen 
kulttuurihyvinvoinnin verkosto tai 
tiimi, joka kokoontuu säännöllises-
ti ja seuraa alan kehitystä ja kuu-
lumisia mm. Taikusydämen kautta. 
Suunnitelma koskee erityisryhmi-
en asiakkaita eri toimintaympäris-
töissä. 

Toiminnan jalkauttamiseksi 
perustetaan kaupungin sisäinen 
mielenterveys-, päihde- ja vam-
maispalvelujen kulttuurihyvin-
vointiverkosto, johon nimetään 
tarvittavat vastuualuekohtaiset 
vastuuhenkilöt. Verkoston veto-
vastuu on erityisryhmien palve-
luilla, joka tekee kiinteää yhteis-
työtä kulttuuripalvelujen kanssa. 
Tarkempi rakenne ja toiminta suun-
nitellaan erikseen. Vastuuhenkilöi-
den nimeämisellä ja verkostojen 
kokoamisella ennakoidaan tulevai-
suuden sote-keskusmallia ja turva-
taan toimiva yhteys kunnan ja kes-
kusten välillä. 

Näiden vastuualueiden 
kulttuurihyvinvointipalvelujen 
sekä taide ja kulttuuritoiminnan 
kehittäminen ja kohdentaminen 
osaksi toimintaa vaatii vahvaa 
ammattitaitoa, kohderyhmän 
tarpeiden laajaalaista tuntemista 
ja monipuolista soveltavan 
taiteen osaamista ja koulutusta.

Toiminnan kehittämisen edelly-
tyksenä asiakaspinnassa ovat:
• Monialaisen yhteistyön lisää-

minen palvelujen ja toiminto-
jen suunnittelussa. 

• Henkilökunnan osaamisen  
lisääminen liittyen taiteen ja 
kulttuurin hyvinvointivaiku-
tuksiin ja monikanavaisiin  
vaikutusmekanismeihin.

Tiernan koulun kuvataiteen tunnilla innostutaan laveeraamaan. Kuva: Sanna Krook 2020.
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TOIMINNAN PERUSTE TAVOITE TOIMENPITEET TULOS VASTUUTAHO RESURSSI MITTARIT 

• Hallitusohjelma
• Ministeriöiden suositukset
• Kaupunginhallituksen  

päätös
• Laki kuntien kulttuuri- 

toiminnasta
• Oulun kaupungin ja hyvin-

vointipalvelujen strategiset 
linjaukset

Tunnistaa Oulun kaupungin 
organisaatiossa yhdyspintoja, 
joissa taiteen ja kulttuurin kei-
noin voidaan lisätä  työikäisten 
ja erityisryhmien hyvinvointia.

•   Lisätään hyvinvointipalvelujen ja 
kulttuuripalvelujen henkilökunnan 
tietoa kulttuurin ja taiteen hyvin-
vointivaikutuksista.                       

•   Huomioidaan taiteen ja kulttuurin 
mahdollisuudet palvelujen  
suunnittelussa ja toimintojen  
kehittämisessä.

•   Lisätään poikkihallinnollista  
yhteistyötä. 

•   Toisten palvelualojen   
tuntemus kasvaa.

•   Osataan nimetä  mihin 
palveluihin ja toimintaan 
taidetta ja kulttuuria   
voidaan lisätä.  

•   Hyvinvointi lisääntyy.

• Konsernipalvelut 
• Erityisryhmien 

palvelut 
• Sivistys- ja  

kulttuuripalvelut               

• Oulun kaupungin  
resursseja ohjataan 
tavoitteiden  
toteuttamiseksi

• Talous- ja toimintasuun-
nitelmaan määritelty re-
surssit erityis ryhmien 
ja työikäisten kulttuu-
ritoiminnalle.

• Ministeriöiden suositukset
• Kaupunginhallituksen  

päätös

Parantaa erityisryhmien  
kanssa työskentelevien  
valmiuksia kulttuurin ja taiteen 
käytön toteuttamiseksi.   
Lisätä työhyvinvointia.

•   Mahdollistetaan henkilökunnan  
kulttuurikoulutukseen  
osallistuminen.  

•   Toteutetaan räätälöityä  
työhyvinvointia lisäävää  
taidetoimintaa työntekijöille.

•   Painotetaan kulttuuri- ja taideosaa-
mista henkilökuntaa rekrytoitaessa.     

                                                                          

•   Henkilökunnan ymmärrys 
taiteen ja kulttuurin  
vaikutuksista lisääntyy.  

•   Henkilökunnan työhyvin-
vointi kasvaa.                                                  

•   Tunnistetaan mitkä  
asiakasryhmät hyötyvät  
taide- ja kulttuuritoimin-
nasta eniten

• Erityisryhmien  
palvelut  

• Työllisyyspalvelut

• Koulutusmäärä-
rahat 

• Työaika

• Koulutuksen toteutuma ja  
osallistujien määrä. 

• Monialaisen henkilökun-
nan määrä. 

• Oulun kaupunkistrategia
• Sivistysohjelma 
• Kulttuuristrategia

Mahdollistaa kulttuurin ja tai-
teen käyttö erityisryhmien   
palveluissa.

•   Henkilökunnan kulttuurinen osaa-
minen ja suuntautuneisuus kartoi-
tetaan.                 

•   Nimetään kulttuuriyhdyshenkilöt ja 
määritellään tehtävät. 

•   Käytetään lahjoitusrahaston varoja 
suunnitelmallisesti.    

•   Kulttuuria on enemmän 
käytettävissä erityis-
ryhmien palveluissa.

•   Henkilökunnan mahdolli-
suus käyttää omaa  
kulttuurista osaamista  
lisääntyy.

•   Kulttuuriyhdyshenkilöt 
edistävät aktiivisesti tai-
teen ja kulttuurin käyttöä.                                                 

•   Henkilökunnan työhyvin-
vointi kasvaa.

• Erityisryhmien  
palvelut  

• Kulttuuripalvelut

• Työaika • Kulttuurisia vahvuuksia  
kartoitettu henkilökunnan  
määrästä. 

• Kulttuuriyhdyshenkilöiden 
määrä ja toiminta.          

• Lahjoitusrahaston käyttö  
euroina kulttuuritoimin-
taan.

• Kulttuuristrategia Lisätä erityisryhmien ja  
työikäisten taide- ja kulttuuri-
kokemuksia sekä tekijöinä että 
kokijoina 

•   Osallistavat työpajat ja esitykset  
laitoksissa sekä päivätoiminassa. 

•   Lisätään taidelähtöisiä menetelmiä 
osaksi sosiaalista kuntoutusta ja 
kuntouttavaa työtoimintaa.

•   Kaikukortin käyttö.
•   Kehitetään ja käytetään kulttuuri-

suositusta etenkin mielenterveys-
palveluissa ja sosiaalisessa  
kuntoutuksessa.

•   Kulttuurin saavutettavuus  
paranee.  

•   Taiteen hyvinvointivaiku-
tukset mahdollistuvat.                                                              

•   Asiakkaita ohjataan  
ennaltaehkäisevien  
taide- ja kulttuuripalvelu-
jen pariin.

• Työllisyyspalvelut 
• Erityisryhmien 

palvelut  
• Kulttuuripalvelut               

• Budjetti-
rahoituksen  
suuntaaminen  

• Työaika 
• Lahjoitusrahasto 

• Hyvinvointipalveluissa  
järjestettyyn kulttuuritoi-
mintaan osallistuneiden 
määrä.

• Jaettujen Kaikukorttien 
määrä. 

• Annettujen kulttuuri-
suositusten määrä.

• Oulun kaupunkistrategia
• Kulttuuristrategia

Kehittää kulttuurin 
lähipalveluita alueilla

•   Huomioidaan taide ja kulttuuri  
osana tilojen ja ympäristön  
suunnittelua ja toteutusta.                                                  

•   Otetaan suunnitteluvaiheeseen  
mukaan eri hallintoalojen edustajia.

•   Alueen asukkaiden  
hyvinvointi kasvaa. 

•   Tilojen käyttö  
monipuolistuu

•   Kulttuurin saavutettavuus 
paranee.

• Yhdyskunta- ja  
ympäristöpalvelut

• Hyvinvointi-
palvelut 

• Sivistys- ja  
kulttuuripalvelut

• Työaika • Toteutunut toiminta  
alueellisesti.

ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVAT TYÖIKÄISET JA MIELENTERVEYSKUNTOUTUJAT
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Ikäihmiset

Kulttuurisen vanhustyön määritelmä

Kulttuurinen vanhustyö on taiteen, taidetoiminnan, luovuuden ja kult
tuurin tuomista eri tavoin osaksi vanhustyötä ja sen kehittämistä. Kult
tuurisella vanhustyöllä tarkoitetaan kulttuuria ja luovuutta arvostavaa 
näkökulmaa, arvoja ja asennetta, jotka vaikuttavat suunnittelun, johta
misen, erilaisten käytänteiden sekä konkreettisen arjen toiminnan taus
talla.

Kulttuurista vanhustyötä voi-
vat olla toteuttamassa niin van-
hustyön ammattilaiset, taiteen ja 
kulttuurin ammattilaiset kuin va-

Tavoitteita:
• Oulussa kulttuurisessa van-

hustyössä ikäihmisen kulttuu-
riset oikeudet tullaan tunnus-
tamaan osaksi laadukasta ja 
omannäköistä elämää. Niitä 
kehitetään poikkihallinnolli-
sesti yhteistyössä, ja paino-
piste on ennaltaehkäisevässä 
työssä. Toimintaa ja palveluja 
sisällytetään seniorielämän eri 
vaiheisiin palvelunohjauksessa 
ja kotikuntoutuksessa.

• Lisätään henkilökunnan  
kulttuurisia valmiuksia.

• Lisätään ikäihmisille kohden-
nettuja kulttuuripalveluja.

• Taide- ja kulttuuriympäristö 
huomioidaan tiloja  
kehitettäessä.  

Toimenpiteitä:
• Ikäihmisen asumis- ja hoito-

laitoksissa otetaan käyttöön 
kirjaamismenetelmä RAI, jos-
sa voidaan seurata kulttuurin 
vaikutuksia yksilökohtaisesti 
ja siten suunnitella toimintaa 
yksilöllisesti, huomioiden eri 
ikäisten ikäihmisten kiinnos-
tuksen kohteet ja tavat.

• Hoito- ja asumisyksiköiden 
henkilökunnan kulttuurisia  
valmiuksia parannetaan kou-
luttamalla heitä. Hoitohenki-
löstölle tehdään osaamiskar-
toitukset, jossa selvitetään 
kunkin yksikön mahdollisuudet 
kehittää omaa taide- ja kult-
tuuritoimintaansa sisältä käsin. 

• Kehitetään ja organisoidaan 
vapaaehtoistoimintaa mahdol-
listamaan ikääntyneiden ihmis-

ten osallistumista kulttuurita-
pahtumiin ja -harrastuksiin. 

• Kehitetään ikäihmisten yhtei-
sötaiteilija- sekä residenssi-
taiteilijatoimintaa.

• Ikäihmisten kulttuuripalvelujen 
tuotantoon ja koordinointiin 
nimetään vastuuhenkilö.

• Elämänpuu otetaan käyttöön 
kaikissa palveluissa.

• Kehitetään virtuaalisia  
kulttuuripalveluja ikäihmisille.

• Kulttuurihyvinvointisuunnitel-
maa käsitellään työyhteisöko-
kouksissa ja RAI-kulttuurikir-
jaamista viedään eteenpäin.

Ehdotus toiminnan  
käytäntöön viemiseksi:
Ikäihmisten kulttuurihyvinvointi-
suun nitelma otetaan asteittain 
käyttöön, ja kulttuurisen vanhus-
työn kehittäminen nähdään pro-
sessina. Suunnitelma koskee 
kaik kia ikäihmisten palveluita eri 
toimintaympäristöissä. Toiminnan 
jalkauttamiseksi perustetaan kau-
pungin ikäihmisten palveluiden si-
säinen kulttuurihyvinvointiverkos-
to, johon nimetään vastuuhenkilöt 
eri toiminta-alueilta. Lisäksi kult-
tuuriyhdyshenkilöitä nimetään eri 
yksiköihin tarpeen mukaan. Ver-
koston vetovastuu on ikäihmisten 
palveluilla, joka tekee kiinteää yh-
teistyötä kulttuuripalvelujen kans-
sa. Tarkempi rakenne ja toiminta 
suunnitellaan erikseen. Vastuuhen-
kilöiden nimeämisellä ja verkosto-
jen kokoamisella ennakoidaan tu-
levaisuuden sote-keskusmallia ja 
turvataan toimiva yhteys kunnan 
ja keskusten välillä. 

Yhteisessä tanssihetkessä Helena Ratisen kehonkieli myötäilee rollaattorilla kulkevan 
liikkeitä. Ratinen työskenteli Kulttuuriosuuskunta Ilmeen Elävä Kuolema -hankkeessa 
tanssitaiteilijana Oulun kaupunginsairaalaan palliatiivisen ja saattohoidon osastolla A2. 
Kuva: Riikka Kontio, 2019.

paaehtoiset. Kulttuurisessa van-
hustyössä ikäihmisen kulttuuriset 
oikeudet tunnustetaan osaksi laa-
dukasta ja omannäköistä elämää.
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TOIMINNAN PERUSTE TAVOITE TOIMENPITEET TULOS VASTUUTAHO RESURSSI MITTARIT 
• Hallitusohjelma
• Ministeriöiden suositukset
• Kaupunginhallituksen  

päätös  
• Laki kuntien kulttuuri-

toiminnasta
• Oulun kaupungin ja hyvin-

vointipalvelujen strategiset  
linjaukset

Tunnistaa Oulun kaupungin 
organisaatiossa yhdyspintoja, 
joissa taiteen ja kulttuurin  
keinoin voidaan lisätä ikäihmis-
ten hyvinvointia.

•   Poikkihallinnollisen  
monialaisen toiminnan  kehittämi-
nen ja toiminnan suunnittelun  
työryhmiin osallistuminen. 

•   Lisätään hyvinvointipalvelujen ja 
kulttuuripalvelujen  henkilökunnan 
tietoa kulttuurin ja taiteen hyvin-
vointivaikutuksista ja kulttuuri-
hyvinvoinnista.

 

•   Osataan nimetä yksikkö-
tasolla mihin palveluihin 
ja toimintaan taidetta  ja 
kulttuuria voidaan lisätä. 

•   Ikäihmisten hyvinvointi ja 
osallisuus paranevat.

• Konsernipalvelut  
• Hyvinvointi-

palvelut  
• Kulttuuripalvelut               

• Oulun kaupungin  
resursseja ohjataan 
tavoitteiden  
toteuttamiseksi.

• Talous- ja toiminta-
suunnitelmaan määritelty  
resurssit ikäihmisten  
kulttuuri toiminnalle.

• Ikävoimainen Oulu 2021–30                                                                     
• Kulttuuristrategia

Lisätä kulttuurin ja taiteen  
käytön mahdollisuuksia  
ikäihmisten palveluissa.

•   Kartoitetaan henkilökunnan  
kulttuuriosaaminen ja mahdolliste-
taan sen käyttäminen.

•   Nimetään kulttuuriyhdyshenkilöt ja 
määritellään tehtävät.

•   Lisätään kulttuurikoulutuksia  
henkilökunnalle.               

•   Käytetään Lahjoitusrahaston varoja 
suunnitelmallisesti toiminnan  
toteuttamiseen.

•   Kulttuuria on enemmän 
käytettävissä ikäihmisten 
palveluissa.

•   Kulttuuriyhdyshenkilöt 
edistävät aktiivisesti  
kulttuurista vanhustyötä 
yksiköissään. 

•   Asiakkaita ohjataan  
ennaltaehkäisevien  
taide- ja kulttuuripalvelu-
jen pariin. 

• Hyvinvointi-
palvelut         

• Kulttuuripalvelut  

• Budjettirahoituk-
sen suuntaaminen   

• Työaika 

• Kulttuuriyhdyshenkilöiden 
määrä ja toiminta.         

• Lahjoitusrahaston käyttö  
(euroina) kulttuuritoimin-
taan.

• Virtuaalisten kulttuuri-
palveluiden käyttäminen.

• Oulun kaupunkistrategia
• Kulttuuristrategia

Tunnistaa ja huomioida  
ikäihmisten kulttuuriset  
tarpeet ja kiinnostuksen  
kohteet eri elämänvaiheissa

•  Käytetään RAI – kulttuurisen 
kirjaamisen työvälinettä.                                                 

•   Hyödynnetään RAI-työvälinettä  
yksikkökohtaiseen kulttuuriseen  
kehittämiseen.

• Toiminnan oikea-aikai-
suus ja kohdentaminen 
paranee

• Ikäihmisten  
palvelut 

• Kulttuuripalvelut               

•  Työaika • RAI kulttuurikirjaamisen  
työ välineen käyttö  
(kuinka monella asiakkaal-
la). 

• Ikävoimainen Oulu 2021–30
• Kulttuuristrategia

Lisätä ikäihmisten taide- ja 
kulttuurikokemuksia sekä 
tekijöinä että kokijoina 

•   Järjestetään säännöllisesti 
esityksiä ja osallistavia työpajoja  
yksiköissä. 

•   Kehitetään kulttuurista  
vapaaehtoistoimintaa.

•   Kehitetään virtuaalisia  
kulttuuripalveluja.

•   Kehitetään kotona asuvien  
kulttuuritoimintaa.

•   Kehitetään ja käytetään  
kulttuurisuositusta mm. seniori-
neuvolassa ja palvelunohjauksessa.

•   Jaetaan Kaikukortteja.
• Mahdollisetetaan taiteilijan  

palkkaaminen ikäihmisten  
palveluihin.

• Ikäihmiset saavat arkeen-
sa lisää taide ja kulttuuri-
kokemuksia. 

• Kulttuurin saatavuus  
lisääntyy. 

• Osallisuus kasvaa.
• Ikäihmisten hyvinvointi  

lisääntyy. 
• Henkilökunnan  

työhyvinvointi lisääntyy.

• Hyvinvointi-
palvelut 

• Kulttuuripalvelut               
• Sisällöntuottajat

• Budjettirahoituk-
sen suuntaaminen 

• Lahjoitusrahasto

• Kotona asuville kunnan  
palveluja käyttäville  
ikäihmisille toteutettu  
kulttuuritoiminta.

• Yksiköissä ikäihmisille  
järjestettyyn toimintaan  
osallistujien määrä. 

• Jaettujen Kaikukorttien 
määrä.

• Kulttuurisuositusten  
määrä.

• Ikävoimainen Oulu 2021–30                                                               
• Kulttuuristrategia

Kehitetään kulttuurin 
lähipalveluita alueilla.

•   Huomioidaan taide ja kulttuuri osa-
na tilojen ja ympäristön suunnittelua  
ja toteutusta.

•   Otetaan suunnitteluvaiheeseen  
mukaan eri hallintoalojen edustajia.

•   Alueen ikäihmisten  
hyvinvointi kasvaa. 

•   Työhyvinvointi lisääntyy.                     
•   Kulttuurin saavutetta-

vuus paranee.

• Yhdyskunta- 
ja ympäristö-
palvelut Kulttuu-
ripalvelut

• Työaika • Toteutunut toiminta  
alueellisesti.

IKÄIHMISET
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Taidelähtöiset menetelmät
lisäävät työhyvinvointia
 
• uudet työparit
• uudet roolit
• uudet menetelmät
• uudet näkökulmat
• uusia ratkaisuja ongelmiin
• lisää yhteisöllisyyttä
• avoimuus ja vuorovaikutus  

lisääntyvät

Henkilökunnan  
työhyvinvointi 

Työhyvinvointia tarkasteltaessa 
on tärkeä panostaa hyvinvoinnin 
edistämiseen ja sairauslomien en-
naltaehkäisemiseen. Työnantajalla 
on velvoite järjestää työterveys-
huoltolain mukaan henkilöstölleen 
terveyspalveluja. Työterveyshuol-
toon sisältyy lisäksi työkykyä yl-
läpitävää toimintaa ns. TYKY-toi-
mintaa. Kulttuuritoiminnan on 
havaittu vähentävän stressiä sekä 
suojaavan työntekijöitä henkiseltä 
uupumukselta. Taidetoiminnan ja 
jaettujen kulttuuristen kokemus-

ten on havaittu voivan parantaa 
kommunikaatiotaitoja sekä lisä-
tä yhteenkuuluvuutta ja yhteisöl-
lisyyttä sekä sosiaalista pääomaa 
työpaikalla. Taidelähtöisten mene-
telmien kautta etäännytään tutuis-
ta ja turvallisista rooleista ja työ-
tavoista, pystytään kokeilemaan 
uutta ja testaamaan sellaista, jota 
ei ole ennen tehty. Taidelähtöinen 
toiminta työyhteisöissä on aut-
tanut työntekijöitä reflektoimaan 
positiivisia ja negatiivisia tunteita, 
joita työhön liittyy. Taidetoiminta 

parantaa yhteisön sisäisiä suhteita, 
vahvistaa tiimihenkeä ja rakentaa 
luottamusta. Taiteilijoiden inter-
ventiot työyhteisöissä ovat kehit-
täneet ja lisänneet yhteisön kom-
munikointia. Organisaatiotasolla 
vaikutukset näkyvät juuri poissa-
olojen vähentymisenä ja työyhtei-
sön stressitason laskemisena.   

Hoitohenkilöstön työhyvinvoin-
ti paranee, kun heillä on mahdolli-
suus vaikuttaa oman työnsä sisäl-
töön tuomalla siihen mahdollisesti 
elementtejä omista taide- ja kult-

Hiirosenkodin askarteluohjaaja Kristiina Rajala lukee viestiä pandemiarajoitteiden 
aikana ikkunan läpi sanataiteilija Timo Harjulta. Sääkirja-työryhmä kävi tervehtimässä 
osasto E7:n väkeä joulun alla 2020. Kuva: Riikka Kontio.

tuuriharrastuksistaan. Samalla ym  - 
märrys taiteen ja kulttuurin hyvin-
vointivaikutuksista kasvaa ja asuk-
kaat saavat arkeensa lisää kulttuu-
ria ja taidetta.

Taidelähtöinen toiminta 
työyhteisöissä on auttanut 
työntekijöitä reflektoimaan 
positiivisia ja negatiivisia 
tunteita, joita työhön liittyy. 
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 
opetus- ja kulttuuriministeriö ja 
Suomen Kuntaliitto selvittivät eri-
tyisesti hyvinvointia ja terveyttä 
edistävään kulttuuritoimintaan liit-
tyviä toimenpiteitä, resursseja ja 
toimintakäytäntöjä kunnissa en-
simmäistä kertaa tiedonkeruulla 
keväällä 2019. Tämä tiedontuotan-
non kehittäminen liittyy opetus- ja 
kulttuuriministeriön kulttuuripoli-
tiikan linjauksiin ja niiden seuran-
taan sekä kuntien kulttuuritoimin-
nasta annettuun lakiin (166/2019).  
“Kulttuuri kunnan toiminnassa” 
-tiedonkeruu on osa Terveyden 
edistämisen vertailutietojärjestel-
mää TEA-viisaria, joka muodos-
tuu eri toimialojen kokonaisuu-
desta. Tavoitteena on vahvistaa 
kulttuuritoiminnan sekä taiteen ja 
kulttuurin keinoin tapahtuvan hy-
vinvoinnin ja terveyden edistämis-
työn tietopohjaa sekä toiminnan 
arviointia kunnissa. TEA-viisarin 
kysymykset antavat viitteitä siitä, 
mihin asioihin kuntien tulee kiin-
nittää huomiota kehittäessään 
kulttuurihyvinvointitoimintaa kun-
nan eri palvelusektoreilla. TEA-vii-
sari mahdollistaa vertailun toisiin 

kuntiin ja se on luonteeltaan toi-
mintaa ohjaava.

Kahden vuoden välein kerät-
tävät tiedot käsittelevät mm. seu-
raavia asioita:
• Kulttuurin rooli kunta-

strategiassa
• Eri väestöryhmien huomioon-

ottaminen kunnan kulttuuri-
toiminnassa

• Kunnan asukkaiden osallistu-
mis- ja vaikuttamistavat

• Kulttuurin huomioiminen  
laajassa hyvinvointi-
kertomuksessa

• Hyvinvointia ja terveyttä  
edistävä kulttuuritoiminta-
suunnitelma

• Kulttuuripalveluiden saavu-
tettavuuden osa-alueiden  
arviointi

• Yhteistyö kulttuuritoimijoiden 
ja kunnan välillä

• Kulttuuritilojen käyttö
• Lasten ja nuorten kulttuuri-

kasvatusta sekä taiteen  
perusopetusta edistävät 
toimen piteet

• Päätökset rakentamiseen  
liittyvän prosenttiperiaatteen 
noudattamisesta

MITTARIT

TEAviisari valtakunnallisena arvioinnin välineenä

TEAviisarin kevään 2019 
tiedonkeruun esiin tuomat 
yleisimmät ongelmakohdat ja 
puutteet olivat yhteneviä Oulussa 
ja valtakunnallisesti: toiminnan 
resursointi ja toiminnan arviointi. 

Kehitettäviä asioita Oulussa oli-
vat lisäksi raportointiin liittyvät 
asiat, kuten toimialakohtaisissa 
johtoryhmissä käsiteltävien kult-
tuurisuositusten ja -ohjelmien kä-
sittelyn puute sekä luottamus-
henkilöstölle esittelyyn liittyvien 
kulttuurihyvinvointiasioiden vä-

hyys. Lisäksi puutteita oli sosiaa-
li- ja terveydenhuollon yksiköissä 
järjestettyyn kulttuuritoimintaan 
osallistuneiden asiakkaiden mää-
rän raportoinnissa sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon yksiköistä kult-
tuuripalveluihin suuntautuneiden 
vierailujen lukumäärän ilmoittami-
sessa, samoin kulttuuri- ja taide-
toiminnan mainitsemisessa osana 
hyvinvointikertomusta. 

Tässä suunnitelmassa esite-
tyissä kohderyhmäkohtaisissa toi-
menpidetaulukoissa on mukana 
TEA-viisarin kysymyspatteristosta 
otettuja mittareita.

Tea-viisariin kerätään tietoa kahden vuoden välein. 
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YHTEENVETO 

Tunnistetut taide ja  
kulttuuritoiminnan  
juurtumisen mekanismit

Kulttuuripolitiikan tutkimuskeskus  
Cupore julkaisi vuonna 2017 hal-
lituksen kehittämishankkeissa 
tunnistettuja taide- ja kulttuuri-
toiminnan vakiintumisen ja juur-
tumisen mekanismeja sosiaali- 
ja terveyspalveluihin. Näitä ovat 
mm. hallintomallien kehittämi-
nen, toimijoiden yhteistyö- ja ke-
hitysverkostojen luominen, kult-
tuuri- ja taidetoiminnan kirjaukset 
strategioissa ja toimintasuunnitel-
missa, taidetoiminnan toteutta-
minen hoitolaitoksessa niin että 
organisaatio ja taiteen tekijät si-
toutuvat yhteen ja kehittävät sitä 
yhdessä, rajapinnassa työskente-
levien henkilöiden vakuuttaminen 
toiminnan mielekkyydestä sekä 
se, että taide- ja kulttuuritoiminta 
on sote-palvelujen kehittämisessä 
mukana inklusiivisesti eikä vain ul-
kopuolisena lisänä. 

Tunnistetuiksi juurtumisen mit-
tareiksi ja indikaattoreiksi Cupore 
puolestaan kirjasi mm. rahoituk-

seen ja hallintoon liittyvän budjet-
tikirjauksen Soten taide- ja kult-
tuuritoiminnan käyttömenoista, 
käytännön toiminnan muutoksen 
niin että taiteen ja kulttuurin tar-
jonta sosiaali- ja terveyspalve-
luissa on vakiintunutta, samoin 
kuin kulttuuriin liittyvä kirjaami-
nen asiakkaiden palvelu- ja hoi-
tosuunnitelmissa. Sote-henkilös-
tön työhyvinvoinnin lisääntymisen 
tunnistamista osana uudenlaista 
toimintakulttuuria pidettiin myös 
yhtenä juurtumisen mittarina. 
Nämä toiminnat ja tavoitteet on 
esitetty tässä suunnitelmassa.

Monialaisen  
yhteistyön merkitys 

Kulttuurihyvinvointiin liittyvä työ 
on monialaista. Toimiakseen se 
tarvitsee toimialat ylittävää yh-
teistyötä, yhteisten tavoitteiden 
tunnistamista sekä tahtotilaa toi-
mia yhdessä. Kun kulttuurihyvin-
vointia kehitetään monialaisen ja 
osallistavan suunnittelutyön tulok-
sena, toiminnalle syntyy yhteinen 
ymmärrys ja yhteiset toiminta-

Lumo Light Festivalissa koettiin tanssi- ja valoteoksia kaupunkiympäristössä. Kuva: Sanna Krook, 2020.
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KULTTUURIHYVINVOINTITOIMINNAN  
JUURRUTTAMISEN TUNNUSMERKKEJÄ 

STRATEGINEN TAHTOTILA  
Kulttuurihyvinvointiajattelu 

osaksi kuntastrategiaa,  
palvelulupauksia ja

 hyvinvointikertomusta

Resurssien turvaaminen talousarviossa

Monialainen yhteistyö suunnittelun eri tasoille
Kulttuurihyvinvoinnin vastuuhenkilön nimeäminen

Henkilökunnan osaamisen kehittäminen 

Kulttuuriyhdyshenkilöt eri toimialoille asiakastyöhön 

tavat. Yhdyspintojen tunnistami-
sen seurauksena osataan nimetä, 
mihin palveluihin taidetta ja kult-
tuuria voidaan lisätä ja mitkä asia-
kasryhmät hyötyvät toiminnasta 
eniten. Suunnitteluun ja kehittämi-
seen tarvitaan eri palvelualueilta 
nimettyjä vastuuhenkilöitä, ja pal-
veluyksiköihin omia kulttuuriyh-
dyshenkilöitä, jotka vievät toimin-
taa käytännön tasolle. Käytännön 
työn tueksi toimialoilta nimetään 
vastuuhenkilöt. Lisäksi tarvitaan 
kaupungin sisäisiä palvelualakoh-
taisia verkostoja, joissa vaihdetaan 
osaamista, hyviä käytänteitä ja ke-
hitetään uutta.

Loppulause

Oulun kaupungissa taiteen ja kulttuurin käyttö osana ter-
veyden ja hyvinvoinnin edistämistä on hyvällä alulla. Stra-
teginen tahtotila on selkeä, ja arvoperusta on saanut kan-
natusta keskeisissä toimintaa ohjaavissa asiakirjoissa. Vielä 
on kuitenkin paljon tehtävää, jotta toiminta juurtuu osak-
si jokapäiväistä käytäntöä ja ajattelua ja että jo olemas-
sa olevia resursseja pystytään hyödyntämään riittävästi 
sekä kohdentamaan oikein. Tämä vaatii rohkeiden valinto-
jen tekemistä, vanhasta luopumista ja uusien toimintata-
pojen syntymistä; uudenlaista laaja-alaista näkökulmaa ja 
vastuullista yhdessä tekemistä kuntalaisten hyvinvoinnin 
lisäämiseksi.

Yhteinen kulttuurihyvin
voinnin suunnitteluryhmä

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 
otetaan asteittain käyttöön ja sen 
kehittäminen nähdään prosessina 
kunkin palvelualueen sisällä. Toi-
minnan kehittämistä, tavoitteiden 
asettamista ja vaikuttavuuden ar-
viointia varten perustetaan hyvin-
vointipalvelujen ja kulttuuripalve-
lujen yhteinen suunnitteluryhmä ja 
toiminnalle nimetään vastuuhenki-
lö. Tämän ryhmän toiminnan kehit-
täminen on tärkeää, jotta voidaan 
varmistaa yhteistyön säilyminen 
ja palvelujen kehittäminen tulevai-
suuden sote-keskuksissa maakun-
nan ja kunnan välillä. 

Maakisen Martiniemen yleisö nauttii kauniina kesäpäivänä musiikista, liikkeestä ja  
luonnosta spontaanisti porukalla meressä tanssien. Kuva: Sanna Krook, 2019.
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Runoilija Renna Alin sanoin:

Mikä on taide? 

Onko Taide kuin hyvä ystävä
kellä on aina aikaa keskustella kanssasi
tai hieno outo rouva ketä ei uskalla edes lähestyä? 

Onko Taide hullu, jonka haluaa kaartaa tai klovni
kenen tarkoitus on viihdyttää tai
pyhimys kuka siunaa tai 
lapsi kelle maailma on uusi tai 
vanhus kenen viisaus on suuri? 

Onko Taide Vapaus vai Vangitsija?
Kuuluuko Taide valituille tai niille ketkä valitsevat 
Taiteen ystäväksi?

Kuuluuko Taide gallerioihin ja rikkaiden seinille?
Kuuluuko Taide hoitokotiin? 
Kuuluuko Taide kaikille?

KÄSITTEITÄ 

Erityistaidetoiminta

Erityistaidetoiminta eli erityistä tukea tarvitsevien henki-
löiden tekemä taide on taidetoiminnan ala, joka kuvaa toi-
minnan mahdollistamiseen tarvittavia rakenteita. Siihen 
kuuluu osallistumiseen ja itsensä ilmaisemiseen erityistä 
tukea tarvitsevien – kuten kehitysvammaisten, autismin 
kirjon henkilöiden sekä laaja-alaisia oppimisen ongelmia 
omaavien henkilöiden – tuettu taidetyöskentely niin tai-
teen ammattilaisena kuin harrastajana. Itse taiteilijat tai 
taide eivät tarvitse erityis-etuliitettä. Suomessa on useita 
erityistaidetoimintaan keskittyneitä toimijoita, kuten Kaa-
risilta Nastolassa, NEO-OmaPolku Tampereella, Lyhty Hel-
singissä, Taidekeskus Into Turussa ja Kirsikoti Lieksassa. 
Erityistaidetoiminnan edunvalvojajärjestö on alan asian-
tuntijoista koostuva Kettuki ry. (Haveri, Minna (2016): Kettuki ry. 
Hämeenlinna.)

Hoivamusiikki

Hoivamusiikki-sanaa on viime vuosina käytetty tarkoitta-
maan musiikillista hoivaa ja huolenpitoa, jota voidaan to-
teuttaa niin yksilö- kuin ryhmämuotoisestikin. Tarvittaessa 
käytetään kokonaiskäsitettä sairaala- ja hoivamusiikki, tai 
puhutaan sairaala- ja hoivaympäristöissä tehtävästä mu-
siikkityöstä, esim. yhteisömuusikon työ. Tällöin viitataan 
erilaisissa hoidon ja hoivan ympäristöissä tehtävään mu-
siikkityöhön, jossa musiikin ammattilaiset soveltavat omaa 
osaamistaan muusikkoina, musiikkipedagogeina tai yhtei-
sömuusikkoina. Musiikkiin osalliset henkilöt, toimintaym-
päristöt ja moniammatillisen yhteistyön vaatimukset ote-
taan huomioon herkästi ja joustavasti. (Taikusydän)

Sanataiteilija Timo Harju keräsi Hiirosenkodin väen säähavaintoja ja kirjoitti niistä korvarunoja  
Sääkirja-hankkeessa Suomen kulttuurirahaston rahoituksella. Kuva: Sanna Krook.
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Osallistava taidetoiminta

Osallistavaksi taiteeksi voidaan määritellä osallistujalähtöi-
nen, toimijuuteen ja aktiiviseen taidetoimintaan perustuva 
vuorovaikutuksellinen tilanne. Olennaista on osallistujien 
tarpeista lähtevä osallistuminen, oppiminen tai taiteellinen 
toiminta sekä merkitykselliset kokemukset ja niiden jaka-
minen. Osallistavan taidetoiminnan tavoitteena voidaan 
nähdä osallistujien valtauttaminen ja taiteellinen tasa-arvo 
osaamistasosta riippumatta. Tällaisessa taidetoiminnassa 
taiteellisen prosessin ja opetustilanteen rajat hämärtyvät 
ja osallistujat jakavat parhaimmillaan syvällisen yhteisölli-
sen ja taiteellisen kokemuksen. Myös yleisön kokemukset 
ja niiden purku voivat olla olennainen osa esityksen koko-
naisuutta (osallistava esitys). Osallistava taide luo dialogi-
sen suhteen ympäröivään maailmaan. (Virolainen, J. 2015)

Soveltava taide ja taiteen soveltava käyttö

Soveltava taide tapahtuu valtaosin taide- ja kulttuurilai-
tosten ulkopuolella, erilaisissa yhteisöissä tai toimintaym-
päristöissä. Soveltava taide pyrkii muutokseen yksilön tai 
yhteisön ajattelussa, toiminnassa, tilanteessa ja asenteis-
sa. Taiteellisen toiminnan keskiössä ovat yhteisön jäsenet 
ja/tai yhteisö haasteineen ja muutostarpeineen. Osallistu-
jat otetaan mukaan taiteelliseen toimintaan tutkimaan, te-
kemään valintoja ja muodostamaan asioista merkityksel-
lisiä tulkintoja. Soveltava taide toteutuu usein esimerkiksi 
yhteisöllisissä ja paikkasidonnaisissa projekteissa, joissa 
taiteilija soveltaa taiteen menetelmiä taidemaailman ul-
kopuolisiin tarkoituksiin. Soveltava taide tarjoutuu koko 
yhteiskunnan kehittämiseen siten, että hyödynnetään mo-
nipuolisesti luovuutta ja otetaan huomioon ihmisen koko-
naisvaltaisuus eli tiedon, taidon, tunteen ja tahdon liittymi-
nen toisiinsa. (Korhonen, Pekka & Airaksinen, Raija (toim.) (2014): 
Hyvä hankaus 2.0. Kokos-julkaisuja 1/2014. Taideyliopisto, Helsinki.)

KÄYTETTYJÄ LÄHTEITÄ JA LINKIT ASIAKIRJOIHIN

Linkit ohjaaviin asiakirjoihin ja lakeihin:

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

Oulun kaupungin kulttuuristrategia 2020–30 
https://www.ouka.fi/documents/64304/18330203/Oulun+kulttuuristra-
tegia+2030_www_s.pdf/08ea3c06-6443-4e31-8d00-b3df7f39b491

Oulun kaupungin hyvinvointikertomus
https://www.ouka.fi/documents/52058/1408043/Hyvinvointikerto-
mus+2017-2021/d64746a4-2ce5-4ae0-a9ef-2e73c89cde7e

Oulun kaupungin strategia 2026
https://www.ouka.fi/documents/52058/17394318/Kaupunkistrategia-
Oulu2026+final.pdf/8426ea0a-4a9b-40ad-9ab4-2c3988125262

Oulun kaupungin ikääntymispoliittiset linjaukset 2020–30 
https://www.ouka.fi/c/document_library/get_file?uui-
d=53a4c063-7f04-4d61-8c03-ba4e200481c8&groupId=64357

STM 2020 julkaisema Ikääntyneen väestön laatusuositus
https://www.ouka.fi/documents/64357/10778441/Laatusuosi-
tus+2020-2023_lopul_sa.pdf/a28c0443-01da-4503-9104-c01cd-
d2c499b
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Käytettyjä lähteitä:

Taidetta! Kulttuurihyvinvoinnin käsikirja  
Houni, Turpeinen, Vuolasto, 2020
https://www.taike.fi/documents/10921/1332027/Kulttuurihyvinvoin-
nin+k%C3%A4sikirja/00390626-4ee5-c833-3a72-28f388ce5781

Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi 
Liisa-Maria Lilja-Viherlampi & Anna-Mari Rosenlöf, 2019

Taiteesta tukea työhyvinvointiin 
Patrik Ikäläinen, Taike 2019

Taidetoiminta taloudentukijana sosiaali- ja terveyssektorilla 
Pia Houni, 2019

Kulttuurihyvinvoinnin kehittäminen Turun kaupungissa 
Rosenlöf, Anna-Mari 2015

Kuntien kulttuuripalvelujen tuottaminen sekä taide- ja kulttuurilähtöi-
set hyvinvointi palvelut sosiaali- ja terveydenhuollossa
OKM & CUPORE, 2015

Creative health: the Arts for Health and Wellbeing, the short Report
July 1997

Videoluento WHO:n kulttuurihyvinvointiraportista 
Taikusydän – taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen  
yhteyspiste / Anna-Mari Rosenlöf, 2019.  
https://www.youtube.com/watch?v=2bnRL0WkWOc&feature=emb_tit-
le 

Arts Equal hanke, tulokset ja tietokortit
https://media.sitra.fi/2017/11/21095355/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuk-
set-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti.pdf

WHO: What is the evidence on the role of the arts in improving 
health and well-being? A scoping review. 
Fancourt, D. & Finn, S. (2019). Copenhagen: WHO Regional Office for 
Europe (Health Evidence Network (HEN) synthesis report 67). https://
apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/329834/9789289054553-e
ng.pdf  

Taikusydän yhteyspisteen kooste: WHO:n raportti pähkinän kuoressa 
https://storage.googleapis.com/turku-amk/2019/12/who_pahkinankuo-
ressa.pdf

Taikusydän yhteyspisteen uutinen WHO:n raportista 
https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-terveysjarjes-
to-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksista/

Sitra ja TaikuSydän 
Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksiin  
https://media.sitra.fi/2017/11/21100218/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuk-
set-terveyteen-tietokortti.pdf

Sitra ja TaikuSydän 
Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen 
https://media.sitra.fi/2018/02/07105528/taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuk-
set-oppimiseen-tietokortti-final.pdf

Sitra ja TaikuSydän: Näkökulmia taiteen ja kulttuurin  
sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksista 
https://media.sitra.fi/2017/11/21095355/Taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuk-
set-sosiaaliseen-hyvinvointiin-tietokortti.pdf

Taikusydämen julkaisema kulttuurihyvinvointipalvelujen arviointiopas 
https://taikusydan.turkuamk.fi/uploads/2020/09/100485fb-opas_-kult-
tuurihyvinvointitoiminnan_arviointiin_taikusydan_saavutettava.pdf

WWW.thl.fi Sote-uudistus – tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus 
– toimivia toimintamalleja hankevalmistelun tueksi – painopisteen  
siirtäminen raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön. 
10.2.2020
https://popsote.fi/rakenneuudistus/

Korhonen, Pekka & Airaksinen, Raija (toim.) (2014): Hyvä hankaus 2.0. 
Kokos-julkaisuja 1/2014. Taideyliopisto, Helsinki

Haveri, Minna (2016): Kettuki ry. Hämeenlinna

Tutkimus taiteen tekemisen vaikutuksista kortisoliarvoihin
https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/07421656.2016.1166832
https://www.lifehack.org/429885/study-says-art-makes-you-mentally-
healthier-even-if-youre-not-good-at-it




