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Kulttuurihyvinvointi on reilun 15 vuoden aikana nostettu suomalaisessa yhteiskunnas-
sa vahvasti esille. Vuonna 2010 Taiteesta- ja kulttuurista hyvinvointia toimintaohjelma 
(2010–2014) käynnisti toimintaa monella sektorilla.1 Tämän toimintaohjelman lähtökoh-
tana oli kulttuurihyvinvoinnin asettuminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimin-
taa, joka kirjattiin toimintaohjelman raporttiin yhtenä kolmesta toimintasuosituksesta. 
Hanna-Liisa Liikasen raportti Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia, ehdotus toiminta-
ohjelmaksi 2010–2014 ei kuitenkaan syntynyt tyhjästä. Sitä edelsi esimerkiksi vuonna 
20082 julkaistu Cecilia von Brandenburgin kirjoittama selvitys Kulttuurin ja hyvinvoinnin 
välisistä yhteyksistä, näköaloja taiteen soveltavaan käyttöön, joka osoitti suuntia taide- 
ja kulttuurityölle uusissa ympäristöissä.

Kulttuurihyvinvoinnin työtä on kuluneiden vuosien aikana edistetty valtakunnallisesti 
myös poliittisen tahtotilan myötä. Kulttuurihyvinvoinnin toimia edistävää työtä on tehty 
opetusministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön asiantuntijatyöryhmien toimesta.3  
Vuonna 2019 voimaan tullut laki kuntien kulttuuritoiminnasta vahvisti tulevaisuuden 
työtä kohdistamalla sen kuntien toimeenpantavaksi. Kulttuurihyvinvointiin liittyvää tut-
kimustietoa on koottu kansainvälisesti ja yksi tärkeimmistä koosteista oli marraskuussa 
2019 WHO:n (World Health Organization) julkaisema raportti, jonka mukaan taide voi 
tarjota innovatiivisia ratkaisuja monimutkaisiin terveyshaasteisiin.4

1     Laajamittaisesti toiminta käynnistyi, kun Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia (TAIKU) -ohjelmaa 
valmisteltiin osana terveyden edistämisen politiikkaohjelmaa vuosina 2010-2014. Tavoitteena oli hy-
vinvoinnin ja terveyden edistäminen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä osallisuuden lisääminen yksilön, 
yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla. Ohjelman painopistealueet olivat 1) kulttuuri osallisuuden, yhteisölli-
syyden, arjen toimintojen ja ympäristöjen edistäjänä, 2) taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveyden-
huoltoa ja 3) työhyvinvoinnin tukeminen taiteen ja kulttuurin keinoin. Taiteen edistämiskeskuksessa 
(Taike) käynnistettiin Taiteen käytön, hyvinvoinnin ja osallistamisen kehittämisohjelma vuonna 2015. 
Kehittämisohjelmassa projektilähtöinen työ keskittyi vaikuttamaan asenteisiin ja rakenteisiin. (Vuolasto 
& al. 2020). Taiteen hyvinvointivaikutusten juurruttaminen sai lisävauhtia Juha Sipilän hallitusohjelman 
kärkihankkeesta (2015–2018), jossa etsittiin rahoitus- ja toimintamalleja integroida taide ja kulttuuri 
osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Kärkihanketta vetivät opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja 
terveysministeriö. 

2     Katso myös von Brandenburg 2009, Siltoja taiteilijoiden ja alueellisen kehittämisen välillä hyvinvoin-
nin edistämiseksi.

3     Terveyttä ja hyvinvointia edistävän taide- ja kulttuuritoiminnan yhteistyöryhmä, lyhyemmin kulttuu-
rihyvinvoinnin yhteistyöryhmä (Taiku3) aloitti työskentelyn 1.10.2020. Työryhmän toimikausi on 3 vuotta. 
Työryhmän toimintaa ohjaa opetusministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö. Työryhmän toiminta on 
jatkoa edellisen ministeriöiden sopimuskausien asiantuntijaryhmille. Työryhmän tehtävänä on muun 
muassa lisätä eri hallinnonalojen ja ministeriöiden välistä yhteistyötä kulttuurihyvinvoinnin alalla, tukea 
hyvien toimintamallien jalkauttamista sekä edistää vakaan rahoituspohjan luomista. Työryhmän keskei-
senä lähtökohtana on muun muassa edistää taide- ja kulttuuritoiminnan vakiinnuttamista eri toiminta-
sektoreille, kehittää tutkimuksen lähtökohtia ja tukea taiteen vaikuttavuuden arvioinnin laadullisuutta ja 
talouden huomioimista.
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Käsillä oleva Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin selvitys vuosilta 2015–2020 ni-
voutuu tärkeällä tavalla valtakunnalliseen toimintapolkuun. Viime vuosien tiedollinen 
ulottuvuus ja poliittinen tahtotila on kuljettanut kuntia kohtia tilannetta, jossa taidetoi-
minta tulisi olla keskellä arkea suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Maakunnilla on 
oma erityinen kulttuurihistoriansa, oma erityinen luonteensa, josta maakunta tunne-
taan. Nykypäivän taidetoiminta lähtee paikallisuudesta, mutta se myös tuottaa uutta 
ja siten uudistaa alueen kulttuuria ja luo tulevaisuutta. Tämä sama näkökulma pätee 
myös kulttuurihyvinvointiin liittyvään työhön. Maakunnan alueen erityispiirteet tai eri 
taidelajien traditio ovat vahva maaperä ja samalla myös uudet taidemuodot synnyttä-
vät uudenlaista toimintaa esimerkiksi terveydenhuollon piiriin, kouluihin ja harrastus-
toimintaan.

 

4     Daisy Fancourtin ja Saoirse Finnin koostaman What is the role of the arts in improving health and 
well-being? A scoping review –raportin mukaan taidetoimintaan osallistuminen sekä taiteen kokijana 
että tekijänä voi ehkäistä lukuisia psyykkisiä ja fyysisiä sairauksia sekä hoitaa ja auttaa selviytymään 
useiden akuuttien ja kroonisten sairauksien kanssa. (Fancourt & Finn 2019).
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Kulttuurihyvinvoinnin kulttuuripoliittisena tavoitteena on yleisesti eri väestöryhmi-
en kulttuuristen oikeuksien toteutuminen. Kysymys on taiteen ja kulttuurin käytöstä 
osana sosiaali- ja terveyspalveluiden hoito- ja asiakaspalvelutyötä ja ennaltaehkäise-
vää toimintaa esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa. Taiteilijoille tämä 
toivottavasti tarkoittaa työtä, kansalaisille ja yhteiskunnalle hyvinvoinnin lisääntymistä, 
syrjäytymisen vähenemistä ja taloudellisten säästöjen syntymistä. Keskeistä toimin-
nan vakiintumiselle on kulttuurihyvinvoinnin merkityksen ymmärtäminen, toiminnan 
arviointi ja sen kehittäminen. Tämän työn tukena toimii esimerkiksi kulttuuristrategiaan 
kirjatut tavoitteet. 

Kulttuurihyvinvoinnille puhaltavat tällä hetkellä suotuisat tuulet, mutta työtä riittää 
tehtäväksi. Tämän selvityksen perusteella Etelä-Pohjanmaalla ollaan aktiivisia ja si-
toutuneita kehittämään kulttuurihyvinvoinnin toimintaa laaja-alaisesti. Eri sektoreilla 
työtään tekevät tunnistavat vahvuuksia ja heikkouksia. Selvityksen viiden vuoden ai-
kaväli osoittaa, että osaamista ja tahtoa löytyy. Maakunnan taide- ja kulttuuritoimintaa 
leimaavat pääsääntöisesti erilaiset festivaalitapahtumat, kulttuurihyvinvoinnin toteutu-
neet hankkeet, kuten myös kulttuurialan koulutus ja taiteen perusopetus. Kehittämis-
työtä tarvitaan tulevaisuudessa ja ensisijaisesti työn vakauttamista sosiaali- ja 
terveydenhuollon sektorille. Tämän selvityksen tavoitteena on nostaa esille niitä koh-
tia, joissa kehittämistyötä tarvitaan ja vahvistaa hyviä toimintamalleja Etelä-Pohjan-
maan maakunnassa. 

 

Etelä-Pohjanmaa on kolmesta pohjalaismaakunnasta 
asukasluvultaan ja pinta-alaltaan suurin. Alueen väki-
luku on 187 776 ihmistä (31.10.2020). Etelä-Pohjanmaa 
kuuluu Tampereen yliopistollisen sairaalan erityisvas-
tuualueeseen, joka on valtakunnallisesti yksi viidestä 
erva-alueesta.5 Maakunnan tunnetuimpia kulttuurita-
pahtumia ovat Provinssi, Tangomarkkinat, kansanmu-
siikkiin keskittyvä Spelit ja Nummirock. 
(Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto)    

5     https://stm.fi/sairaanhoitopiirit-erityisvastuualueet

https://stm.fi/sairaanhoitopiirit-erityisvastuualueet
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Syksyllä 2019 Etelä-Pohjanmaan liitossa tehtiin päätös kulttuurihyvinvoinnin toiminnan 
selvitystyön tilaamisesta ja selvityksen toteutus kilpailutettiin keväällä 2020. Tehtävän 
tavoitteena ei ollut arvioida tai arvottaa kunnissa tapahtuvaa toimintaa, vaan pikem-
min tehdä näkyväksi tähän mennessä tehtyä työtä. Selvityksen keskeisenä tavoitteena 
nähtiin kehittämistyön tukeminen.

Tehtävä määriteltiin seuraavin sanoin:

”Etelä-Pohjanmaan liitossa on vuosien 2015-2019 aikana toteutettu useita 
kulttuurihyvinvoinnin hankkeita. Näissä hankkeissa on pyritty monin eri ta-
voin edistämään kulttuuri- ja sote-sektorin yhteistyötä. Maakunnan sisällä 
kulttuurihyvinvoinnin kehitys on ollut kuitenkin epätasaista ja palveluiden 
saavutettavuus ja saatavuus vaihtelevat eri puolilla maakuntaa suuresti. 
Selvityksen on määrä toimia kulttuurihyvinvoinnin kehittämisessä suun-
nannäyttäjänä ja tilannekuvan selkeyttäjänä. Selvityksen tulee antaa koko-
naiskuva maakunnassa tehtävästä kulttuurihyvinvointityöstä, jota alueen 
kunnissa eri toimijoiden taholta toteutetaan.”

Selvityksen aloitusvaiheessa keskusteltiin kesällä 2020 kulttuuripäällikkö Hanna Han-
gasluoman kanssa kulttuurihyvinvoinnin selvitykselle asetettavista tavoitteista. Tällöin 
päätettiin  keskittyä siihen, kuka toteuttaa hyvinvointia tukevaa taide- ja kulttuuritoi-
mintaa, missä ympäristöissä ja millaiselle kohderyhmälle toiminta on toteutunut? 

Etelä-Pohjanmaan maakunta koostuu 18 
kunnasta, joista Seinäjoki on alueen väki-
rikkain kaupunki ja seuraavaksi suurimmat 
kunnat ovat Kurikka, Kauhava, Kauhajoki 
ja Lapua. (Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto)
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Selvityksessä on käytetty tiedonlähteinä Etelä-Pohjanmaan kulttuuristrategiaa vuosil-
le 2015–2020, maakunnan toimijoiden projekti- ja loppuraportteja, maakunta- ja muita 
keskeisiä ohjelmia, sekä laaja-alaisesti kulttuurihyvinvointiin liittyvää kirjallisuutta. 
Tässä selvityksessä on myös huomioitu uusi Etelä-Pohjanmaa – Jotakin parempaa 
kulttuuristrategia 2019–2025 suhteessa edelliseen kulttuuristrategiaan lähinnä päälin-
jojen kautta. Tässä selvityksessä ei perehdytä uuden strategian toteutumisen lähtö-
kohtiin, koska strategiassa määritellyt asiat ovat parhaillaan menossa.

Tätä selvitystä varten lähetettiin sähköpostikysely maakunnan sosiaali- ja terveyspal-
veluita järjestäville toimijoille ja kuntien kulttuurivastaaville kesäkuussa 2020. Kyselyn 
vastauksia palautui elokuun loppuun mennessä kaikilta kyselyn kohdehenkilöiltä. 
Kyselyssä selvitettiin näkemyksiä kulttuurihyvinvoinnin projektien toteutumisesta ja 
niiden haasteista. Lisäksi etsittiin tietoa tulevaisuuden kehittämisen kohteista ja niistä 
väestöryhmistä, joita kulttuurihyvinvoinnin toiminta ei ole tavoittanut riittävästi. Kyse-
lyn antia käsiteltiin yhteisessä verkkotyöpajassa 21.10. 2020 kulttuuri- ja sotesektorin 
toimijoiden kesken. 

Kyselyssä mukana olleita sotetoimijoita ja kuntien kulttuurivastaavia käsitellään täs-
sä selvityksessä nimettömästi. Koska vastaukset eivät ole henkilökohtaisia, esille on 
jätetty esimerkiksi hankkeiden ja vastaajien edustamien tahojen nimiä.

 »  Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/Aksila 

 » SONet BOTNIA (Etelä-Pohjanmaa) 

 » JIK Ky 

 » Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä 

 » Kuntayhtymä Kaksineuvoinen 

 » Järvi-Pohjanmaan perusturva 

 » Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä / Kuusiolinna Terveys Oy 

 » Lapuan kaupunki 

 » Seinäjoen kaupunki 

 » Ilmajoen kunta 
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Kulttuurihyvinvoinnin lähtökohdat kunnan tasolla ohjautuvat kuntien kulttuuritoiminta-
lain suuntaviivojen mukaisesti kulloistenkin käytettävissä olevien resurssien mukaan. 
Lain ohjaamat tehtävät ovat laajoja ja kuntakohtaisesti niitä toteutetaan resurssien 
mukaisesti. Lain mukaan kulttuuri voidaan ymmärtää laajasti, mutta taiteen painopiste 
korostuu osana kulttuuritoimintaa. 

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta tuli voimaan 1.3.2019, säädösnumero 166/2019.6

Siinä määritellään seuraavat asiat.

3 § Kunnan tehtävät

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

01. edistää kulttuurin ja taiteen yhdenvertaista 
saatavuutta ja monipuolista käyttöä

02. luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle

03. edistää kulttuurin ja taiteen harrastamista    
sekä niihin liittyvää kansalaistoimintaa

04. tarjota mahdollisuuksia kulttuurin ja taiteen eri muotojen 
ja alojen tavoitteelliseen taide- ja kulttuurikasvatukseen

05. edistää kulttuuriperinnön ylläpitämistä ja käyttöä sekä 
paikallista identiteettiä tukevaa ja kehittävää toimintaa

06. edistää kulttuuria ja taidetta osana asukkaiden 
hyvinvointia ja terveyttä, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä 
sekä paikallista ja alueellista elinvoimaa

07. edistää kulttuurista vuorovaikutusta ja kansainvälistä toimintaa 
ja toteuttaa muita kulttuuriin ja taiteeseen liittyviä toimia

6     https://minedu.fi/-/maakunnilla-ja-kunnilla-on-vastuu-parantaa-taiteen-ja-kulttuurin-
saatavuutta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa

https://minedu.fi/-/maakunnilla-ja-kunnilla-on-vastuu-parantaa-taiteen-ja-kulttuurin-saatavuutta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa
https://minedu.fi/-/maakunnilla-ja-kunnilla-on-vastuu-parantaa-taiteen-ja-kulttuurin-saatavuutta-sosiaali-ja-terveydenhuollossa
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Taide- ja kulttuuritoimintaa ei aina ole yksinkertaista määritellä tai ymmärtää. Toi-
sinaan on myös vaikea erotella, mikä kuuluu taiteeseen ja mikä toiminta on yleistä 
kulttuuritoimintaa. Kulttuuriin liitetään kuuluvaksi monenlaisia asioita, kuten kulttuu-
riperintö, ruoka, tavat, historia ja kulttuurin harrastaminen yleisesti. Taide on näkyvin 
osa kulttuuria ja sen lähtökohtana ovat tunnistetut taiteenlajit ja niiden kautta syntyvä 
taiteellinen toiminta.

Tavoitteellinen kulttuurihyvinvointi sisältää ainakin seuraavat lähtökohdat7 :

 » Kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan pääasiassa taidelähtöistä toimintaa. 

 » Kun toiminnan tavoitteeksi asetetaan hyvinvointi ja terveysvaikutukset   
 taiteen keinoin, työn ytimessä tulee olla taiteen kautta suunniteltu toiminta. 

 » Taidetoiminta voi olla taiteen vastaanottamista tai osallistamista.

 » Taide tarkoittaa kulttuurihyvinvoinnissa sitä, että työtä ohjaa   
 ja suunnittelee taidealan koulutuksen saanut ihminen.

 » Toiminta on suunniteltua, ohjattua ja tavoitteellista.

 » Tärkeitä periaatteita ovat yhdenvertaisuus, tasa-arvo ja osallistumisen  
     mahdollisuudet.

 » On tärkeätä erottaa toisistaan kulttuurihyvinvointi ja muu kulttuuritoiminta.

Kulttuuripalveluiden saatavuudella tarkoitetaan sitä, paljonko ja minkälaisia kulttuu-
ripalveluita esimerkiksi kunnassa on tarjolla. Saavutettavuudella tarkoitetaan puo-
lestaan sitä, että kulttuuripalvelut ovat erilaisten ihmisten käytettävissä riippumatta 
käyttäjien ominaisuuksista. Saavutettavuuden näkökulmasta osallistumisen esteet 
ovat moninaisia. Ne voivat liittyä esimerkiksi aisteihin, viestintään, ymmärtämisen vai-
keuteen, asenteisiin, fyysisiin, sukupuolisiin, sosiaalisiin tai taloudellisiin tekijöihin.

7     Katso esimerkiksi Houni et al. 2020. Tavoitteellisella kulttuurihyvinvoinnilla tarkoitetaan tässä 
suunniteltua toimintaa, jolle on asetettu päämääräksi hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen. Tämä 
ei sulje pois yleisesti kulttuuritoiminnan hyviä vaikutuksia, muuta niitä ei voida suoranaisesti arvioida, 
mitata tai katsoa taloudellisen vaikuttavuuden kautta.
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Kulttuurihyvinvoinnin toiminnan peruspilarit ovat hierarkkisesti seuraavat:

01. Valtio ja laki ohjaavat toimintaa.

02. Maakunta turvaa ihmisten kulttuurisia oikeuksia erityisesti  

sote-palveluissa, vaalii paikallista identiteettiä.

03. Kunnat toteuttavat hyvinvointia ja terveyttä edistävää 

toimintaa aina ennaltaehkäisevästä työstä kuntoutukseen.

04. Taiteen ammattilaiset, taideorganisaatiot ja taideoppilaitokset 

tuottavat sisältöjä ja taiteellista osaamista.

05. Sote-sektori ymmärtää oman vastuunsa kulttuurihyvinvoinnin    

osatoteuttajana ja pyrkii vahvistamaan toiminnan juurtumista eri alueille.

06. Yksityinen sektori vahvistaa kulttuuritoimintaa osana työhyvinvointia.

07. Oppilaitokset lisäävät kulttuuria opetuksessa 

ja edistävät alalle tekijöitä.

08. Vapaaehtoistoiminta kutsuu kaikkia osallistumaan, mutta ei toimi 

kulttuurihyvinvoinnin ammatillisen tai rakenteellisen tason korvaajana.

09. Kolmas sektori lisää toimintaan asiantuntemusta ja toimijuutta.

10. Vapaa sivistystyö vahvistaa harrastamisen   

ja oppimisen mahdollisuuksia.
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Terveydenhuoltolaki (1326/2010, § 12) velvoittaa kunnat valmistelemaan hyvinvointiker-
tomuksen kerran valtuustokaudessa. Kunnan on seurattava asukkaittensa terveyttä ja 
hyvinvointia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä väestöryhmittäin sekä kunnan palveluissa 
toteutettuja toimenpiteitä, joilla vastataan kuntalaisten hyvinvointitarpeisiin. Kunta-
laisten terveydestä ja hyvinvoinnista sekä toteutetuista toimenpiteistä on raportoitava 
valtuustolle vuosittain, minkä lisäksi valtuustolle on kerran valtuustokaudessa valmis-
teltava laajempi hyvinvointikertomus.

”Alueen ja kuntien hyvinvointikertomuksilla on ohjaava vaikutus hyvinvointia 
edistävien taide- ja kulttuuripalvelujen sisältöihin ja toteuttamiseen. Hy-
vinvointikertomus on kunnassa ja tulevissa maakunnissa laadittava esitys 
asukkaiden hyvinvoinnista ja terveydestä sekä siitä, mitä yksittäinen kunta 
ja toisaalta maakunta tekee asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistä-
miseksi sekä eriarvoisuuden vähentämiseksi (THL 2019). Alueellinen hyvin-
vointikertomus linjaa kuntien ja maakuntien välistä yhteistyötä ja on tärkeä 
strategisen johtamisen väline. Hyvinvointikertomus toimii hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisen suunnittelun, seurannan, arvioinnin ja raportoinnin 
työvälineenä. Lainsäädäntö velvoittaa laajaan hyvinvointikertomukseen ker-
ran valtuustokaudessa. Lisäksi kertomuksen suunnitelmaosassa esitettyjä 
tavoitteita ja toimenpiteitä tulee päivittää vuosittain osana kunta- ja maa-
kuntasuunnittelua ja niistä tulee raportoida luottamushenkilöhallinnolle.”8

Kunnan on strategisessa suunnittelussaan asetettava paikallisiin olosuhteisiin ja tar-
peisiin perustuvat terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen tavoitteet, määriteltävä niitä 
tukevat toimenpiteet ja käytettävä näiden perustana kuntakohtaisia hyvinvointi- ja 
terveysosoittimia.

8     L 1326/2010, 11§, 12§; HE 15/2017 vp. Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 7§, 8§.
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8     L 1326/2010, 11§, 12§; HE 15/2017 vp. Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 7§, 8§.

”Kunnan on nimettävä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen vastuutahot. 
Kunnan eri toimialojen on tehtävä yhteistyötä terveyden ja hyvinvoinnin 
edistämisessä. Lisäksi kunnan on tehtävä yhteistyötä muiden kunnassa 
toimivien julkisten tahojen sekä yksityisten yritysten ja yleishyödyllisten 
yhteisöjen kanssa. Jos sosiaali- ja terveydenhuolto on järjestetty useamman 
kunnan yhteistoimintana, yhteistoiminta-alueen on osallistuttava asiantunti-
jana eri toimialojen väliseen yhteistyöhön sekä sosiaalisten ja terveysvaiku-
tusten arviointiin alueen kunnissa.”9

Terveydenhuoltolain ja hyvinvointikertomusten näkökulmasta kulttuurihyvinvoinnin 
huomioiminen on olennaista. Sen tulee kuulua yhtenä osana alueen väestön hyvin-
vointityön suunnitelmaan ja erityisesti kulttuurihyvinvointi tulisi liittää suunnitelman 
toimenpiteiden alueelle.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen keräämän TEAviisarin perusteella Etelä-Pohjan-
maalla on huomioitu kulttuurihyvinvoinnin ohjelmien ja lakien sisältöjä luottamus-
henkilöhallinnossa osin vaihtelevasti ja osin lisäkehittämisen tarpeeseen viittaavasti. 
Myönteisenä seikkana kannattaa huomioida, että peruspalveluiden arviointi, kulttuu-
ripalvelut ja/tai kirjastopalvelut on otettu esille hallinnossa hivenen paremmin kuin 
valtakunnallisella tasolla. Samoin taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen 
kärkihanke. Siinä lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus on vuosina 2016–2018 ollut 
hivenen valtakunnallista tasoa paremmin huomioitu asia luottamushenkilöhallinnossa.

9     L 1326/2010, 11§, 12§; HE 15/2017 vp. Laki sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä 7§, 8§.
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Kulttuuri > Sitoutuminen > Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa:
Etelä-Pohjanmaan maakunta 2019

.

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 
(166/2019) 
Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Peruspalvelujen arviointi, 
kulttuuripalvelut ja/tai kirjastopalvelut 
(2017)
Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia 
-toimintaohjelma (2015)
Suositus taiteen ja kulttuurin 
saatavuuden ja saavutettavuuden 
parantamiseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa (2018, OKM & STM, 
Kärkihanke)
Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden 
parantaminen -kärkihanke 
(lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus 
2016–2018)

Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa : 
Etelä-Pohjanmaan maakunta 2019

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta

Koko maa

Ohjelmien käsittely luottamushenkilöhallinnossa 27 32

Laki kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019) 42 Toteutuu vaihtelevasti 49 Toteutuu vaihtelevasti

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016) 43 Toteutuu vaihtelevasti 54 Toteutuu vaihtelevasti

Peruspalvelujen arviointi, kulttuuripalvelut ja/tai 
kirjastopalvelut (2017)

29 Toteutuu vaihtelevasti 25 Paljon kehitettävää

Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -toimintaohjelma
(2015)

10 Paljon kehitettävää 13 Paljon kehitettävää

Suositus taiteen ja kulttuurin saatavuuden ja 
saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja 
terveydenhuollossa (2018, OKM & STM, Kärkihanke)

9 Paljon kehitettävää 16 Paljon kehitettävää

Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantaminen -
kärkihanke (lastenkulttuuri ja taiteen perusopetus 2016–
2018)

36 Toteutuu vaihtelevasti 33 Jaettu tiedoksi
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Kuva: Jukka Risikko

Etelä-Pohjanmaan 
kulttuuristrategia 2015–2020

Vuonna 2014 Etelä-Pohjanmaalle laadittiin kulttuuristrategia vuosille 2015–2020.
Kulttuuristrategia on toiminut tavoitteellisena suunnitelmana maakunnan kulttuuritoi-
minnan kehittämiseksi ja edistämiseksi. Strategian toimeenpanon, seurannan ja vies-
tinnän suhteen päävastuu asetetaan Etelä-Pohjanmaan liitolle, jonka tehtäväksi nime-
tään tiimien rakentaminen. Kehittämisen kulmakivinä mainitaan yhteistyö, hyvinvointi, 
liiketoiminta ja kansainvälisyys. Valitut neljä pääkulmakiveä olivat teemoja, joihin 
menneen viisivuotiskauden aikana strategiassa päätettiin keskittyä. Viestinnän tehtä-
vää korostettiin myös tiedon levittämisen uusilla keinoilla, lisäämällä visuaalista vies-
tintää, videoita sekä sosiaalista mediaa. Kulttuuristrategiassa ei varsinaisesti määritellä 
tai pohdita, mitä kaikkea kulttuurilla tarkoitetaan tai mitä toimintaympäristön alueita 
siihen katsotaan kuuluvaksi. Siihen on kuitenkin kirjattu mukaan näkökulmat ekologi-
suudesta, yrittäjyydestä tai hyvinvoinnista. Onkin realistista kysyä, miten viiden vuoden 
aikajaksolle kirjatut strategiset suunnitelmat olivat lähtökohtaisesti mahdollisia toteut-
taa? Strategiatyön perustana on visioiden tuottaminen, mutta samanaikaisesti niiden 
pitäisi pohjautua toteuttamiskelpoiseen lähtökohtaan. Kulttuuristrategiassa on olen-
naista huomioida, kenen vastuulle suunnitelmassa esitetyt tavoitteet kohdistetaan.
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Kulttuuristrategian pohjaksi tehtiin kysely, jonka vastausten pohjalta kirjattiin kehittä-
misen esteitä. Sellaisiksi nimettiin nurkkakuntaisuus ja yhteistyön puute, resurssien 
niukkeneminen ja sen aiheuttama oman ”tontin” puolustaminen, päättäjien asenteet 
kulttuuria kohtaan, osaamisen puute sekä tuotteistamis- ja markkinointiosaamisen 
puute. Kulttuuristrategian kirjoittamisessa olisi ollut tarpeellista ottaa enemmän huo-
mioon nämä kehittämisen esteet ja kirjata toimenpiteitä niiden korjaamiseksi. Sellaisi-
na voi kuitenkin nähdä kulttuuristrategiaan kirjatut toimenpiteet, kuten kuntien välisen 
yhteistyön rakentamisen, liiketoiminnan kehittämisen, sote-innovaatioiden synnyttä-
misen tai uusien toimintamallien etsimisen resurssien säästämiseksi. Tämän selvityk-
sen tietojen perusteella monet näistä kehittämisen esteistä nousivat kyselyvastauk-
sissa jälleen esille. Kulttuuristrategian keskeiset kehittämisen kulmakivet yhteistyö, 
hyvinvointi, liiketoiminta ja kansainvälisyys. Visioksi kulttuuristrategiassa määriteltiin:
"meitä ittiä ja muuta maailmaa innostava kulttuurimaakunta”.

Yhteistyön lähtökohdaksi kulttuuristrategiassa kirjattiin uudenlaisten yhteistyömallien 
etsiminen ja verkostojen vahvistaminen. Yhteistyön kehittämiseksi kirjattiin erilaisten 
toimintaympäristöjen, kuten oppimisen, yritysten ja yhteistyöympäristöjen tärkeys. 
Kolmantena suunnitelmana oli resurssien säästämisen tavoite yhteistyön voimin.10  
Tämän selvityksen tietojen pohjalta osa yhteistyösuunnitelmista on toteutunut, esi-
merkiksi yhteistyön malleja on viety eteenpäin KUMURU-hankkeessa11 tai osallista-
van suunnittelun mallissa. Erilaisten ympäristöjen tavoitteissa näyttäisi toteutuneen 
tunnistettavasti ainakin kulttuuritoimijoiden keskustelufoorumit (esimerkiksi Taiku-
sydän-verkosto) ja rytmimusiikkiverkoston toiminta. Resurssien säästämisen keinoja 
ei kyselyyn vastaajien vastauksista tule esille kuin muutamissa kohdissa, mutta osa 
rahoitetuista hankkeista on toiminut kuntarajoja ylittävästi.

10     Kulttuuristrategia 2015–2020, 24-27.

11     KUMURU-hankkeessa tutkittiin ruuan ja musiikin välistä suhdetta. https://epky.fi/rytmi-maustaa-
liiketoimintaa/

https://epky.fi/rytmi-maustaa-liiketoimintaa/
https://epky.fi/rytmi-maustaa-liiketoimintaa/
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Hyvinvoinnin kulmakivi on tämän selvityksen kannalta erityisen keskeinen, koska 
huomio on kiinnittynyt juuri kulttuurihyvinvoinnin lähtökohtiin. Kulttuuristrategiaan 
kirjattiin toimintasuunnitelmaksi löytää uusia sote-innovaatioita, lisätä kulttuurin saa-
vutettavuutta, etsiä uusia hyödynnettäviä mahdollisuuksia sekä kehittää kulttuuri- ja 
taidekasvatusta eri oppilaitoksissa. Käsillä olleiden hankeraporttien ja kyselyyn vas-
tanneiden vastausten perusteella kulttuurihyvinvoinnin alueella on tehty monenlaista 
toimintaa. Erityisen vahvana suunnitelmaan liittyneenä onnistumisena voi nähdä kult-
tuuritoiminnan saavutettavuuden edistämisen, sillä maakunnassa monissa kulttuuri-
hyvinvoinnin hankkeissa on saavutettu eri ikäistä väestöä. 

Kulttuuristrategiaan kirjatut kaksi muuta kulmakiveä, liiketoiminta ja kansainvälisyys 
olivat molemmat teemoja, jotka tulivat yllättävän vähän esille hankkeiden raporteissa 
tai kyselyyn vastanneiden vastauksissa. Kulttuuristrategiaan kirjatut toiminnan suun-
nitelmat näille alueille ovat tavoitteita, joiden tulosten seuraaminen näkyy laajemmin 
kulttuuripoliittisissa tilastoissa, yrittäjyyskoulutuksessa, yrittäjyysrahoituksessa ja niin 
edelleen. Kansainvälisyys tavoitteiden kohdalla huomiota kiinnittää kulttuuriin liittyvät 
tuonnin ja viennin suunnitelmat. Yhtenä esimerkkinä mainitaan taiteilijavaihto ja resi-
denssitoiminta. Tämän selvityksen käytössä olleiden aineistojen perusteella näiden 
kohdistuneita toteutuksia ei tullut esille. Kulttuuristrategiaan kirjattujen suunnitelmien 
lähempään analyysiin palataan selvityksen luvussa Visioista arjen kokemuksiin kult-
tuurihyvinvoinnin toteuttamisessa (s. 57).12

12     Tätä selvitystä kirjoittaessa myös 9 kunnassa on tehty kulttuurikasvatussuunnitelma ja 6 kunnassa 
se on tulossa. Kulttuurikasvatussuunnitelma kohdistuu erityisesti lasten- ja nuorten parissa tehtävään 
kulttuurihyvinvointityöhön.

Kuva: Emmi Holopainen, kuvassa taiteilija Anu Korhonen.
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Maakunnan taide- ja 
kulttuuritoiminnan kulkureitit

        Tapahtumia ja taiteilijoita

Taiteen ja taiteilijoiden näkyminen osana kuntien kulttuuriarkea tapahtuu monin eri ta-
voin. Kuntien alueella kulttuuritoiminta toteutuu yleisesti taide- ja kulttuuriorganisaati-
oiden, yhdistysten, toimijoiden, yrittäjien ja näiden välisten yhteistyöhankkeiden kaut-
ta. Etelä-Pohjanmaan kulttuuritoiminta profiloituu pääosin näiden valtaväylien kautta. 
Kulttuuritoiminnan luonteeseen kuuluu toisaalta pitkälinjaisuus, vaikkapa museotoi-
minnan perustehtävät tai taiteen perusopetuksen ylläpitäminen, mutta toisaalta kult-
tuuritoimintaa tapahtuu runsaasti myös kertaluonteisesti, esimerkiksi esitysvierailui-
na. Kulttuuritoiminnan vahvuus on sekä jatkuvuuden ja tradition rakentamisessa että 
yksittäisten kohokohtien nostamisessa arjen toimintaan. Etelä-Pohjanmaan kulttuurin 
toimintaympäristöä kuvaa monipuolisuus. Musiikilla on vahva asema tapahtumissa ja 
festivaaleissa. Seuraavat valtiosuutta saaneet toimijat ja tapahtumat ovat olleet tuen 
piirissä tähän selvitykseen kohdennettujen vuosien aikana. Valtionosuuden piirissä 
ovat olleet Seinäjoen kaupunginteatteri, Seinäjoen kaupunginorkesteri, Lastenkulttuu-
rikeskus Louhimo, Seinäjoen museot, Nelimarkka-museo ja Lapuan taidemuseo.
Alueen tapahtumista valtionosuutta ovat saaneet Ilmajoen Musiikkijuhlat, Eteläpohja-
laiset Spelit, Provinssi, Seinäjoen Tangomarkkinat ja Seinäjoen Harrastajateatterikesä. 
Seinäjoen harrastajateatterikesä ei enää toteudu alueella.13  Valtionosuudella tuetuista 
tapahtumista ainoastaan yksi edustaa muuta taidemuotoa kuin musiikkia.

13     Seinäjoen harrastajateatterikesää ei tämän selvityksen kirjoittamisen yhteydessä enää tueta 
valtionosuudella ja tapahtuma on siirtynyt Jyväskylään.
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Tiivistetysti voi todeta, että kulttuurihyvinvoinnin kulkureitit mahdollistuvat seuraavia 
väyliä pitkin:  

 » Taiteilijayhdistykset ja järjestöt pitävät yllä taiteilijoiden työn esille  
tulemisen mahdollisuuksia ja ammatillisen statuksen vaalimista.

 » Yksittäisten taiteilijoiden työ tulee näkyväksi ja jaetuksi paitsi  
näyttelyissä myös osallistavien taideprojektien kautta.

 » Julkiset taide- ja kulttuuriorganisaatiot vaalivat taide- ja 
kulttuuriperintöä, taltioivat sitä ja toisaalta myös kuratoivat 
uusia taide- ja kulttuuritapahtumia yleisölle.

 » Taide- ja festivaalitapahtumat kokoavat laajasti ihmisiä 
kulttuurin äärelle. Useimmissa tapauksissa nämä tapahtumat 
tuovat osallistujia maakunnan rajojen ulkopuolelta ja 
näin myös taloudellinen hyvä kerääntyy alueelle.

 » Taiteen ja kulttuurialojen koulutus vahvistaa osaamista ja jatkuvuutta.

 » Luovien alojen toimintaan kohdistuvat 
tutkimushankkeet kerryttävät tietoja ja taitoja.

 » Eri toimijatahojen vetämät kulttuuriprojektit työllistävät 
taiteilijoita, vievät hyvinvointia eteenpäin kuntien asukkaille ja 
usein kokoavat myös vapaaehtoisia mukaan toimintaan.

Kulttuuritoiminnassa Seinäjoki nousee vahvasti esille, koska kulttuuritoiminta tunne-
tusti kasaantuu kaupunkialueelle resurssien ja väestömäärän myötä.14 Tällä on kuiten-
kin myönteinen heijastusvaikutus koko maakuntaan. Maakunnan kulttuurin vahvista-
misessa tärkeitä rakenteita ovat myös Suomen Kulttuurirahaston Etelä-Pohjanmaan 
maakuntarahasto, Pohjanmaan taidetoiminkunta ja Etelä-Pohjanmaan liitto.

14    Porstua -tietokanta on Kokkolan, Seinäjoen ja Vaasan kaupunginkirjastojen yhteinen projekti, jonne 
on koottu artikkeleita, digitoituja kirjoja ja niin edelleen. Pääosin aineisto koostuu lehtijulkaisuista. 
Hakusanalla kulttuurihyvinvointi ei löytynyt yhtään osumaa. http://www.porstuakirjastot.fi/

http://www.porstuakirjastot.fi/
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Taiteilijayhdistykset ja järjestöt toimivat valtakunnallisesti ja alueellisesti. Pohjalainen 
Taiteilijaliitto ry perustettiin Helsingissä 27.4.1943 Eero Nelimarkan ja muiden taiteilijoi-
den toimesta. Seinäjoen taiteilijaseura ry ja Taiteilijayhdistys Varikko ovat esimerkkejä 
niistä taiteilijavetoisista yhdistystoimijoista, joilla on keskeinen tehtävä koota ammat-
titaiteilijoita yhteen, toteuttaa näyttelytoimintaa, pitää yllä tekijämatrikkelia, järjestää 
tekijöille koulutusta ja olla vuorovaikutteinen ympäristönsä kanssa. Etelä-Pohjanmaal-
la on useita muitakin taideyhdistyksiä ja järjestöjä, joiden toimintaan nivoutuneena 
kulttuurihyvinvoinnin työtä on mahdollista edistää, esimerkiksi Pohjanmaan kirjailijat 
ry, Pohjanmaan tanssin aluekeskus. Pääosin taiteilijajärjestöjen resurssit toimivat va-
paaehtoisvoimin ja monetkaan niistä eivät pysty toteuttamaan itsenään muuta tehtä-
vää kuin yhdistyksen perustana on.

        Taiteen ja kulttuurialojen koulutus

Maakunnan itsensä toteuttama taide- ja kulttuurialan koulutus on tärkeätä. Se vah-
vistaa osaltaan kunnille ammattitaitoisia tekijöitä, joilla on uusinta tietoa ja näkemys-
tä hallussa, sekä samalla koulutustaustaa työtehtäviin. Koulutuksen ympärille myös 
käynnistyy pilotteja, hankkeita, opinnäytteitä, yhteistyöverkostoja ja niin edelleen, 
joista koko alue hyötyy. Etelä-Pohjanmaalla on tällä hetkellä 11 taide- ja kulttuurialan 
koulutuspolkua, joita tarjoavat kolme eri oppilaitosta. Etelä-Pohjanmaan opistossa voi 
opiskella esittävää taidetta, teatteria, luovaa kirjoittamista ja sanataidetta. Kauhajoen 
opistossa on mahdollista opiskella kuvataidetta, mediataide-pelivisio koulutuksessa, 
graafista suunnittelua, pop jazz -opintoja, radiotoimittajan opintoja sekä puolen vuo-
den taidelinjan opintoja. Näiden lisäksi Seinäjoen ammattikorkeakoulussa voi opiskella 
kulttuurituottajan tutkinnon ja ylemmän amk-tutkinnon.15 Musiikin puolella täydennys-
koulutusta tarjoaa Rytmi-instituutti sekä Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen 
yksikkö.

Nämä koulutusväylät tuottavat pääosin lähtövalmiuksia jatko-opintoihin (lukuun otta-
matta amk-tutkintoa). Mikäli maakunnassa ei ole ylempien tutkintojen jatkokoulutuk-
sen mahdollisuuksia, on uhkana opiskelijoiden siirtyminen toisille paikkakunnille ja 
siten koulutusosaamisena ymmärrettävän pääoman kulkeutuminen pois maakunnan 
oman toiminnan kehittämisestä. Tämä myös kiinnittyy kulttuuristrategiassa mainittuun 
koulutuksen kehittämisen tavoitteeseen. Tästä aiheutuu alueelle paitsi pääoman me-
nettämistä, myös mahdollisen nuoremman ikäpolven siirtymistä kunnista suurempiin 
asutuskeskuksiin.

15    https://www.studentum.fi/koulutushaku/taide-kulttuuri-etela-pohjanmaa/c125-d87049

https://www.studentum.fi/koulutushaku/taide-kulttuuri-etela-pohjanmaa/c125-d87049
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        Tutkimusverkostot ja korkeakouluopiskelu

Alueella tehtävä tutkimus on keskittynyt Etelä-Pohjanmaan korkeakouluyhdistyksen 
kautta toteutuviksi tutkimushankkeiksi. Yhteisenä nimittäjänä on hyvinvointi ja luovuus. 
Hankkeet toteutetaan yhteistyössä eri yliopistojen kanssa.16 Korkeakouluyhdistyksen 
kautta syntynyt EPANET-tutkimusverkosto toimii Seinäjoen yliopistokeskuksessa. Ta-
voitteena on tutkimustyön vahvistaminen ja paikallisen tutkimus- ja kehittäjäyhteisön 
laajentaminen. Toiminta luo myös uudenlaista verkostoa suomalaisten korkeakoulujen 
välille. Yliopistokeskus koostuu neljän yliopiston yhteistoiminnasta ja jatkokouluttaa 
omien väyliensä kautta tutkintotavoitteisesti ja avoimen yliopiston opintojen 
kautta.17 Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin Seinäjoen toimipisteen sisältöalueina 
ovat aluehistoria ja kulttuuriperintö. Yliopistokeskus edistää yleisesti poikkitieteellistä 
tutkimusta ja maaseudun kehittämistä.18

Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sivutoimipisteen kautta Seinäjoella on menossa 
kulttuurisen musiikintutkimuksen hankkeita. Kulttuurihyvinvoinnin kannalta hankkeet 
ovat viimevuosina ja parhaillaan keskittyneet musiikkiin. Alueen toiminnan kannalta 
olisi suotavaa, että aihetta tutkittaisiin myös muiden taidealojen suunnalta. Hankkei-
den professuurien rahoittajina toimivat alueen toimijatahot, kuten eri liitot, kaupungit, 
yliopistot ja niin edelleen.

Tutkimushankkeiden ja korkeakouluverkostojen merkitys on tärkeä alueella. On lähes 
yllättävää, että kulttuuristrategiassa tämä huomioidaan varsin ohuesti. Myös tämän 
selvityksen kyselyyn vastanneiden keskuudessa kukaan ei maininnut yhteistyöverkos-
toja tai yhteisiä hankkeita näiden toimijoiden kanssa. Tutkimushankkeiden mahdolli-
suuksia on hyvä katsoa myönteisenä tulevaisuuden potentiaalina. 

 
16     https://epky.fi/epanet/
17     https://www.ucs.fi/
18    https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti

https://epky.fi/epanet/
https://www.ucs.fi/
https://www.helsinki.fi/fi/ruralia-instituutti
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Kulttuurihyvinvoinnista puhuttaessa yksi keskeisiä kohteita on hyvinvoinnin ja ter-
veyden mittarit. Monet tutkimukset ovat osoittaneet taidetoiminnalla olevan vahvoja 
yhteyksiä terveyteen ja laajemmin hyvinvointiin. Vaikutukset eivät useinkaan ole yksi-
selitteisesti kausaalisia, koska ihmisen hyvinvoinnin kokemukseen vaikuttavat monet 
tekijät. Tiedetään myös, että hyvinvoinnin ja terveyden käsitteet tai kokemukset eivät 
useinkaan ole yksiselitteisiä. Terveydenhuollon käsityksen mukaan hyvinvointia tar-
kastellaan usein ihmisen omaan kokemukseen ja arvioon luottaen. Terveyden käsitettä 
lähestytään useimmissa tapauksissa lääketieteellisiin tuloksiin nojautuen. On kuitenkin 
huomionarvoista katsoa niitä tutkimustuloksia, jotka erityisesti osoittavat taidetoimin-
nan myönteisiä vaikutuksia terveyteen. Nämä vaikutukset kohdistuvat tutkimusten 
mukaan juuri niille terveydenhuollon alueille, joissa myös kustannukset tällä hetkellä 
ovat korkeita. Esimerkkinä näistä voidaan todeta mielenterveyden haasteet, tuki- ja lii-
kuntaelin sairaudet ja jopa flunssa. Edellä mainitut ovat Kelan sairaspoissaolotilastojen 
kolme eniten kustannuksia tuottavista poissaoloista. Taiteella ja kulttuurilla on tutki-
muksissa todettu olevan myönteisiä hyvinvoinnin ja terveyden vaikutuksia esimerkiksi 
seuraaviin seikkoihin:

Etelä-Pohjanmaa hyvinvoinnin ja 
terveyden näkökulmasta

 » Hyvinvointivaikutukset elämän laatuun, onnellisuuteen ja hyvän elämän 
    kokemiseen

 » Monipuoliset mielenterveysvaikutukset, kuten myönteiset vaikutukset  
    ahdistuneisuuteen, skitsofreniaan, mieliala- ja persoonallisuushäiriöihin

 » Psykofyysisten oireiden väheneminen

 » Useita terveysvaikutuksia yleisesti

 » Sosiaalisen pääoman lisääntyminen

 » Myönteiset vaikutukset yhteisöihin, jotka lisäävät kuulumisen ja  
    osallistumisen kokemuksia

 » Hyvät vaikutukset sydän- ja verisuonisairauksiin

 » Kroonisten kipujen hallinta

 » Monimutkaiset ja pitkäaikaiset terveyshaasteet 

Tutkimusten tuottamaa tietoa taidetoiminnan vaikutuksista hyvinvointiin ja terveyteen 
voidaan tarkastella myös peilaamalla sitä maakunnan terveystietoihin. Näin voidaan 
löytää niitä terveyden riskipisteitä, joita maakunnan tilastoista on tulkittavissa. Tämä 
voi tarjota mahdollisuuksia kulttuurihyvinvoinnin suunnitteluun ja suuntaamiseen juuri 
riskipisteisiin yleisen väestölle suunnatun kulttuurihyvinvoinnin toiminnan lisäksi. Tästä 
näkökulmasta katsoen tarkastellaan myös seuraavia Etelä-Pohjanmaan hyvinvoinnin 
tunnuslukuja. 
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Maalis-huhtikuussa 2017 Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan asuk-
kaiden hyvinvointia selvitettiin laajalla Pohjalaismaakuntien hyvinvointibarometri 2017 
-tutkimuksella. Barometrikyselyllä kartoitettiin eri alojen ammattilaisten näkemyksiä 
alueen väestön hyvinvoinnin ja hyvinvointipalvelujen nykytilasta sekä niiden kehitys-
suunnista. Kyselyssä hyvinvointi ajateltiin laaja-alaisena käsitteenä, johon kuuluvat 
yksilön terveyden, sosiaalisten suhteiden ja verkostojen, toiminnan, elinolojen, ympä-
ristön ja palvelujen näkökulmat. Kyselyn vastausprosentti oli 36 % ja kohdejoukkoon 
kuului 984 asiantuntijaa. 

Kyselyssä oli mukana 149 (42 %) Etelä-Pohjanmaan toimijatahoa. Alla olevassa laati-
kossa vastaajien edustamat organisaatiot.
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Yleisesti Etelä-Pohjanmaan hyvinvointitilannetta kuvattiin hyväksi (asteikon 4 arvolla). 
Väestöryhmien välisessä vertailussa mielenterveysongelmaiset, pitkäaikaissairaat, 
työkyvyttömät ja päihdeongelmaiset ovat heikoimmassa asemassa hyvinvoinnin to-
teutumisessa toimijoiden mukaan. Hyvinvointiasteikon mukaan nämä ryhmät kuuluvat 
reilusti alle keskiarvon (edellä viitattu 4). Huomionarvoista on myös hyvinvointiin liit-
tyvät välilliset vaikutukset omaishoitajiin. Heidän omaa hyvinvointiaan haastaa kotona 
omaisten hoitaminen. Näissä tapauksissa hyvinvoinnin riskit kaksinkertaistuvat. 

Hyvinvoinnin barometrissä on huomioitu perherakennetta, sosioekonomista asemaa, 
terveyden vaikutuksia hyvinvointiin. Sosioekonomisen aseman tiedetään myös olevan 
suhteessa hyvinvointiin.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointibarometrissa on huomioitu myös vuosiseuranta kolmen 
eri otosvuoden aikana (2009, 2012 ja 2017). Tunnuslukujen kautta on mahdollista tar-
kastella muutoksia. Esimerkiksi vammaisiin liittyvä hyvinvointi on kohentunut hieman 
(0,12 %) vuodesta 2009 vuoteen 2017. Muutokset ovat prosenttilukuina niin pieniä, että 
on vaikea päätellä niiden perusteella, mitkä tekijät ovat myönteistä muutosta aiheut-
taneet vai onko kyseessä barometrin kyselyyn vastaamiseen liittyvästä piirteestä. 
Joka tapauksessa barometrin tunnusluvut edellä viitattuihin hyvinvoinnin riskiryhmään 
kohdistuneena osoittavat, missä kohdassa maakunnan alueella hyvinvointityötä kan-
nattaisi tehdä. 
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       Vammaiset ja pitkäaikaissairaat

       Kotona omaistaan hoitavat ja mielenterveysongelmaiset

 
      Työkyvyttömät ja päihdeongelmaiset

TEAviisari on toinen Etelä-Pohjanmaan terveyden ja hyvinvoinnin tilannetta kartoittava 
tietopankki. Terveystietojen osalta tiedonkeruu kohdistuu pääosin terveydenhuollon 
hallinnolliseen seurantatietoon, kuten varhaisen puuttumisen tunnistamiseen, joh-
tamiseen, voimavaroihin ja niin edelleen. TEAviisarin osalta tässä selvityksessä ovat 
kuitenkin kulttuuria koskevat tiedot maakunnan alueelta.19 

19      TEAviisari on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, joka toinen vuosi toteutuva 
valtakunnallinen tiedonkeruu. Kulttuurihyvinvointiin liittyvät kysymykset ovat tulleet siihen 
mukaan vasta muutama vuosi sitten. Aineiston keräämisen vahvuus on sen pitkälinjaisuus ja siten 
muutosten seuraamisen mahdollisuus. Tulevina vuosina myös kulttuurihyvinvoinnin tilannetta 
pystytään seuraamaan tarkemmin tämän tiedon keräämisen avulla. https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/
tiedonkeruu/85

https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/tiedonkeruu/85
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Seuraavat kartat osoittavat TEAviisarin tuloksissa sitä, miten Etelä-Pohjanmaa suh-
teutuu kulttuurihyvinvoinnissa suhteessa muihin maakuntiin ja kuntiin Suomessa. Kel-
taisella merkityt kunnat kertovat tuloksissa olevan parannettavaa ja tämä väri kattaa 
kaikki Etelä-Pohjanmaan kunnat. Maakunnan alueelle sijoittuu vain yksi punaisella 
merkitty kunta eli Ilmajoki, jonka kulttuurihyvinvoinnin tulos on huono. Tulosta on hyvä 
suhteuttaa valtakunnallisesti. Useimpien Suomen kuntien tuloksessa on parantamisen 
varaa ja myös muutamat kunnat ovat vuoden 2019 TEAviisarin perusteella saaneet 
huonot tulokset. Hyvään tulokseen eli vihreälle alueelle yltäneitä kuntia ei kartalle 
mahdu kuin muutama.

Kulttuuri 2019 Hyvä tulos (75–100)
Parannettavaa (25–74)
Huono tulos (0–24)
Tieto puuttuu

Hyvä tulos (75–100)
Parannettavaa (25–74)
Huono tulos (0–24)
Tieto puuttuu
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TEAviisarin osalta esitellään seuraavat kuusi osa-aluetta, jotka koko maan suhteen 
näyttävät seuraavanlaisilta:

Kulttuuri: Koko maa 2019

Sitoutuminen

Johtaminen

Seuranta ja tarveanalyysi

Voimavarat

Osallisuus

Muut ydintoiminnat

Suomen kartalta on olennaista siirtyä tarkastelemaan lähemmin juuri Etelä-Pohjan-
maan kulttuurihyvinvointiviisarin tietoja. TEAviisariin kerätyt tiedot osoittavat kuuden 
eri alueen kohdalla, miten eri kulttuuritoiminnan painopisteet toteutuvat ja mihin tulisi 
kiinnittää vahvemmin huomiota. Valitut kuusi aluetta perustuvat THL:n tekemään TEA-
viisarin kyselyyn, joka toimitettiin kunnille vuonna 2019 kulttuurin osalta ensimmäistä 
kertaa. Etelä-Pohjanmaan kohdalla kaikissa kuudesta osa-alueessa on parannettavaa, 
mutta viisari heilahtaa enemmän vasemmalle sitoutumisen ja johtamisen kohdalla.20 
Tämä tarkoittaa sitä, että kulttuuritoimintaan sitoutumisen ja johtamisen alueilla tulisi 
huomioida hyvään tulokseen johtava kehittämissuunta. Seuraava kaaviokuva havain-
nollistaa tätä tilannetta.
 

20     Sitoutumista kartoitettiin lomakkeessa kysymyksellä numero 6. Onko kunnassa vakiintuneita 
alueellisia rakenteita, joissa käsitellään hyvinvointia ja terveyttä edistävää kulttuuritoimintaa? Johtami-
seen etsittiin tietoa kysymyksellä numero 12. Onko vuoden 2019 toiminnan ja talouden suunnittelussa 
(talousarvio) määritelty erityisiä tavoitteita ja resursseja joidenkin seuraavien asioiden ja väestöryhmien 
huomioimiseksi? Koko kyselyn pääset lukemaan https://teaviisari.fi/teaviisari/content/file/210/Kult-
tuurilomake_2019

Sitoutuminen
Johtaminen
Seuranta ja tarveanalyysi
Voimavarat
Osallisuus
Muut ydintoiminnat

https://teaviisari.fi/teaviisari/content/file/210/Kulttuurilomake_2019
https://teaviisari.fi/teaviisari/content/file/210/Kulttuurilomake_2019
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Kulttuuri: Etelä-Pohjanmaan maakunta 2019

Sitoutuminen

Johtaminen

Seuranta ja tarveanalyysi

Voimavarat

Osallisuus

Muut ydintoiminnat

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta

Koko maa

Kulttuuri 46 59

Sitoutuminen 44 53

Johtaminen 39 69

Seuranta ja tarveanalyysi 38 52

Voimavarat 62 54

Osallisuus 45 57

Muut ydintoiminnat 50 69

Vuonna 2019 Etelä-Pohjanmaan tilanne kulttuurin edistämiseksi näyttää alla olevan 
viisarin ja taulukon mukaan seuraavalta. Maakunta on saanut yleisesti 51 pistettä (koko 
maa 65 pistettä) kulttuurin edistämisestä strategioissa. Parhaiten on onnistuttu lisää-
mään kuntastrategiaan hyvinvointia ja terveyttä edistävä kulttuuritoiminta (82 pistettä, 
vertaa koko maa 65 pistettä). Samoin kuntastrategiaan on saatu kirjattua kulttuuripal-
velujen (77 pistettä) edistämiseen liittyvät asiat. Sen sijaan lisätyötä vaativat hyvinvoin-
tikertomuksen (29 pistettä) ja hyvinvointisuunnitelman (16 pistettä) tekeminen.

Koko maan osalta katsottuna TEAviisarin tulosten mukaan kunnan kulttuuritoiminnan 
tavoitteet sisältyvät laajaan hyvinvointikertomukseen koko maassa 61 % kunnista ja 27 
% tavoitteita ei ole kirjattu hyvinvointikertomukseen (12 % ei ole tietoa). 59 % kunnissa 
on tehty suunnitelma hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta. 6 % 
kunnista tämä on tehty erillisenä suunnitelmana ja 35 % osana laajaa hyvinvointikerto-
musta.

Sitoutuminen
Johtaminen
Seuranta ja tarveanalyysi
Voimavarat
Osallisuus
Muut ydintoiminnat
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Mikä hallinnonala koordinoi ja toimii vastuutahona (TEAviisari)  

•          Kunnista 68 % on sopinut, mikä hallinnonala koordinoi hyvinvointia ja terveyttä   
           edistävää kulttuuritoimintaa kokonaisuutena 
• Hyvinvointia ja terveyttä edistävästä kulttuuritoiminnasta vastaava henkilö on    
           nimetty 58 % kunnista

Tilanne on samankaltainen monissa kunnissa, koska kertomuksen ja suunnitelman 
tekeminen ovat tulleet kuntien tehtäväksi vasta lähiaikoina. Etelä-Pohjanmaalla 
ollaan päästy erittäin hyvään alkuun kuntatason strategioiden suhteen. Työn jatka-
minen konkreettisemmiksi tavoitteiksi ja toiminnaksi, joka näkyy hyvinvointikerto-
muksessa ja hyvinvointisuunnitelmassa, tarvitaan lähivuosina enemmän. Seuraavan 
TEAviisarin tuottaman kaaviokuvan perusteella juuri kulttuurihyvinvointisuunnitelman 
kohdalla tulos on vuonna 2019 ollut huono. Oletettavasti tilanne on tästä korjaantu-
nut, kun asian suhteen on monessa kunnassa tehty toimenpiteitä viimeisen vuoden 
aikana. 

Kulttuuripalvelujen edistämiseen 
liittyvät asiat kuntastrategiassa

Hyvinvointia ja terveyttä edistävään 
kulttuuritoimintaan liittyvät asiat 
kuntastrategiassa
Tavoitteita kulttuuritoiminnasta 
hyvinvointikertomuksessa

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma

Kulttuuri > Sitoutuminen > Kulttuurin edistäminen strategioissa: 
Etelä-Pohjanmaan maakunta 2019

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta

Koko maa

Kulttuurin edistäminen strategioissa 52 65

Kulttuuripalvelujen edistämiseen liittyvät asiat 
kuntastrategiassa

79 Toteutuu hyvin 81 Toteutuu hyvin

Hyvinvointia ja terveyttä edistävään kulttuuritoimintaan 
liittyvät asiat kuntastrategiassa

84 Toteutuu hyvin 65 Toteutuu vaihtelevasti

Tavoitteita kulttuuritoiminnasta hyvinvointikertomuksessa 27 Toteutuu vaihtelevasti 68 Toteutuu vaihtelevasti

Kulttuurihyvinvointisuunnitelma 17 Paljon kehitettävää 49 Toteutuu vaihtelevasti
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Hyvinvointia ja terveyttä edistävään 
kulttuuritoimintaan liittyvät asiat 
kuntastrategiassa

Yleisesti kulttuuritoiminnan mittarit näyttävät suhteessa koko maan tilanteeseen ver-
rattuna kohtuullisen hyviltä, kun niitä tarkastellaan osa-alueittain. Erityisesti tässäkin 
johtamisen, seurannan ja tarveanalyysin mittarit ovat eniten jäljessä muista mitatuista 
osa-alueista.

Vuoden 2019 TEAviisarin tiedoista näkyy, että ryhmille suunnatuissa toiminnoissa 
Etelä-Pohjanmaalla esimerkiksi työttömille ja opiskelun tai työelämän ulkopuolella 
olevien nuorten kulttuuritoiminnan osalta on vielä paljon kehitettävää. Tämä vahvistaa 
muita TEAviisarin tietoja maakunnasta, myös Etelä-Pohjanmaan oman hyvinvointiba-
rometrin tietoja. 

Kulttuuri > Muut ydintoiminnat > Kulttuuritoimintaa ryhmille:
Etelä-Pohjanmaan maakunta 2019

Työttömät

Opiskelun tai työelämän ulkopuolella 
olevat nuoret
Erilaisissa laitoksissa asuvat

Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja 
tarvitsevat kotona asuvat ikäihmiset

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta

Koko maa

Kulttuuritoimintaa ryhmille 55 71

Työttömät 13 Paljon kehitettävää 53 Toteutuu vaihtelevasti

Opiskelun tai työelämän ulkopuolella olevat nuoret 23 Paljon kehitettävää 46 Toteutuu vaihtelevasti

Erilaisissa laitoksissa asuvat 79 Toteutuu hyvin 76 Toteutuu hyvin

Paljon sosiaali- ja terveyspalveluja tarvitsevat kotona 
asuvat ikäihmiset

49 Toteutuu vaihtelevasti 58 Toteutuu vaihtelevasti
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Kulttuuri > Johtaminen > Resurssit toiminta- ja taloussuunnitelmassa: Etelä-
Pohjanmaan maakunta 2019

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta

Työikäisten kulttuuritoiminta

Ikääntyneiden kulttuuritoiminta

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä 
sekä osallisuutta tukeva taide- ja 
kulttuuritoiminta
Vähemmistö- ja erityisryhmille 
suunnattu kulttuuritoiminta

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta

Koko maa

Resurssit toiminta- ja taloussuunnitelmassa 49 72

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta 77 Toteutuu hyvin 91 Toteutuu hyvin

Työikäisten kulttuuritoiminta 23 Paljon kehitettävää 67 Toteutuu vaihtelevasti

Ikääntyneiden kulttuuritoiminta 56 Toteutuu vaihtelevasti 77 Toteutuu hyvin

Hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä osallisuutta tukeva 
taide- ja kulttuuritoiminta

68 Toteutuu vaihtelevasti 75 Toteutuu hyvin

Vähemmistö- ja erityisryhmille suunnattu kulttuuritoiminta 22 Paljon kehitettävää 52 Toteutuu vaihtelevasti

Kulttuurihyvinvoinnin toteuttaminen on yhteistyötä, jossa poikkihallinnolliset ja alu-
eelliset rakenteet ovat tärkeitä. Etelä-Pohjanmaalla on löydetty erittäin hyviä tuloksia 
alueellisten rakenteiden suhteen ja poikkihallinnollinen yhteistyö näyttää TEAviisarin 
tuloksien mukaan suhteellisen hyvältä.
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Lasten ja nuorten kulttuuritoiminta

Kulttuuri > Sitoutuminen > Yhteistyörakenteet: Etelä-Pohjanmaan 
maakunta 2019

Poikkihallinnollisia rakenteita

Alueellisia rakenteita

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta

Koko maa

Yhteistyörakenteet 66 79

Poikkihallinnollisia rakenteita 58 Toteutuu vaihtelevasti 80 Toteutuu hyvin

Alueellisia rakenteita 80 Toteutuu hyvin 79 Toteutuu hyvin
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Tätä selvitystä varten on käyty läpi erilaisten hankkeiden ja projektien raportteja, eri-
tyisesti vuosien 2015–2020 väliseltä ajalta. Nämä antavat hyvän suuntaviivan siitä, 
millaista kulttuurihyvinvoinnin toimintaa alueella on tapahtunut ja toisaalta siitä, mitkä 
painopisteet kulttuuristrategiasta ovat toteutuneet. On selvää, että kulttuuristrategia 
on yleisluontoinen suunnitelma toiminnalle ja sen osa-alueet toteutuvat eri painotuk-
silla. Tällä tarkoitan sitä, että osa toiminnasta, esimerkiksi ikäihmisille suunnattu toi-
minta on toteutunut laaja-alaisesti eri kunnissa, kun vastaavasti esimerkiksi työikäisen 
väestön tai syrjäytymisvaarassa olevien kohdalla toiminta on ollut vähäisempää. Stra-
tegiat ovat suunnitelmallisia työvälineitä, joiden toteutumisen arviointia on hyvä tehdä. 

Hankkeiden raporteissa kuvatut esimerkkitarinat ja meneillään olevat suunnitelmat 
kertovat kulttuurihyvinvoinnin toiminnan suuntautumisesta eri ikäryhmien, erilaisten 
osallistujaryhmien ja myös eri toimijoiden välisiin mahdollisuuksiin. Kunnan, kaupun-
gin tai yhdistysten kautta käynnistyvät hankkeet työllistävät määräaikaisesti ihmisiä, 
tuovat näkyvyyttä toimijoille ja pyrkivät matalankynnyksen periaatteella tavoittamaan 
osallistujia.

Monissa hankkeissa on lähdetty alueen omista voimavaroista, mikä on erittäin positii-
vinen asia. Hanketta hallinoivan tahon lisäksi vetäjiksi on saatu ulkopuolisia tekijöitä. 
Monissa hankkeissa on myös korostettu vapaaehtoisten työpanosta osana toimintaa. 
Vapaaehtoisen resurssin käyttämisellä on useita ulottuvuuksia. Sen paras voimavara 
on yhteisöllisyyden rakentaminen, osallistaminen ja paikallistuntemus. Toisaalta va-
paaehtoistyön käyttäminen saattaa jossakin tilanteessa antaa viestiä esimerkiksi ra-
hoituksen suuntaan, että hankkeita voidaan tehdä osaltaan myös ”ilmaiseksi”. Pääosa 
kulttuurihyvinvoinnin projekteista on tehty erilaisista lähteistä tulevilla projektirahoi-
tuksilla, kuten Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tai Raha-auto-
maattiyhdistyksen (RaY) rahoituksella. Tämä tyypillinen rahoitusratkaisu luo mahdol-
lisuuksia kehittää sisältöjä ja työmalleja kulttuurihyvinvoinnin toimintaan lisää, mutta 
ilman jatkosuunnittelua monien määräaikaisten projektien ongelmaksi voi jäädä niiden 
tulosten unohtaminen ja jatkokehittäminen. Tulevaisuuden haasteena on myös veik-
kausvoittorahojen mahdollinen laskeminen, joka tulee näkymään kulttuuritoiminnassa 
lähivuosien aikana. Tämä tulee ottaa huomioon myös kuntien kulttuuritoimintaa suun-
nitellessa lisärahoituksen hankkimisen näkökulmasta.

Seuraavat valitut esimerkkiprojektit edustavat maakunnan tasolla ja kunnissa toteu-
tuneita, pääosin ulkopuolisella rahoituksella toteutuneita kulttuurihyvinvoinnin pro-
jekteja. Esimerkit osoittavat myös suuntaviivoja tulevalle kehittämistyölle. Hankkeiden 
omista loppuraporteista voi lukea tarkempia kuvauksia ja yksityiskohtia osallistujista, 
sisällöistä ja lopputuloksista (raportteja voi pyytää Etelä-Pohjanmaan liitosta). 
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Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeet

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hanke toteutettiin Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan 
ja Keski-Pohjanmaan alueilla 1.2.2015–29.2.2016 ja hankkeen jatko-osa 1.10.2016–
31.3.2018.21 Ensimmäisessä hankkeessa olivat mukana kaikki maakunnat ja jatkohank-
keessa mukana Etelä-Pohjanmaa ja Pohjanmaa. Hankkeissa kehitettiin maakuntien 
alueelle uusia taiteeseen ja kulttuuriin pohjautuvia hyvinvointipalveluja. Alueiden 
kunnissa pyrittiin kehittämään hallinnolliset rajat ylittävää yhteistyötä ja luomaan uusia 
palveluja tukevia toimintamalleja. Keskeisiä yhteistyön kumppaneita olivat kunnat, joi-
den kanssa toteutettiin 12 teemaan liittyvää kunnallista pilottihanketta. Lisäksi panos-
tettiin erityisesti kuntien kulttuurin ja sotesektorin välisten yhteyksien ja toimintamal-
lien rakentamiseen ja pysyvien palvelujen luomiseen. Hankkeen kohderyhmiä olivat 
ikäihmiset ja muut vaikeasti saavutettavissa olevat ihmisryhmät. 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan osalta toteutettiin pilotteina seuraavat 
kulttuurihyvinvointiprojektit. 

Kauhajoen kuntapilotissa Ny ei aharista, ku kulttuuria teherähän järjestettiin kulttuuri-
sisältöisiä toiminnallisia tuokioita neljässä Kauhajoen kylässä, Ikkeläjärvellä ja Kainas-
tolla, Kokonkylässä ja Päntäneellä. Keskeisen kohderyhmän toiminnalle muodostivat 
kotona asuvat kyläläiset ja toimintakyvyltään heikentyneet ikäihmiset sekä heidän 
omaishoitajansa. Pyrkimyksenä oli luoda yhteisöllisiä ja osallistavia kohtaamisia, joiden 
toteuttamisessa myös osallistujat ovat eri tavoin mukana. Ohjelmien suunnittelussa 
hyödynnettiin paikallisia esiintyjäryhmiä ja taiteilijoita. 

Kauhavan, Lappajärven ja Evijärven yhteisessä kuntapilotissa Kulttuurista kaveri, luo-
tiin uusi palvelu heille, joille kulttuuri- ja taidepalveluihin osallistuminen on syystä tai 
toisesta vaikeaa. Pilotissa koulutettiin kulttuurikavereita eli vapaaehtoisia, jotka toimi-
vat paikalliseen kulttuuritarjontaan perehtyneinä vertaisohjaajina. Myös näiden kuntien 
alueen kirjastoissa järjestettiin kulttuurikaveritoimintaa tukevia tapahtumia ja tilai-
suuksia, joilla pyrittiin käynnistämään toimintaa. Yksi panostus oli uusien ”kaveeretta-
vien” löytäminen ja toiminnan markkinointi potentiaalisille asiakkaille. Tärkeänä apuna 
työssä toimivat Kuntayhtymä Kaksineuvoisen työntekijät sekä kolmen kunnan alueella 
toimiva Aijjoos -hanke.22 

21     Hankkeen rahoitus Opetus- ja kulttuuriministeriö.

22     Aijjoosin kaveritoiminnasta voi lukea lisää heidän kotisivuiltaan: http://www.aijjoos.fi/
kaveritoiminta.php

http://www.aijjoos.fi/kaveritoiminta.php
http://www.aijjoos.fi/kaveritoiminta.php
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Kurikan kaupungin kuntapilotissa kehitettiin digitaalisten kulttuuripalveluiden toimin-
tamallia, missä paikalliset kulttuuritilaisuudet, konsertit ja tapahtumat voidaan välittää 
digitaalisesti nähtäviksi ja koettavaksi eri puolille Kurikkaa. Digitaalisesti välitettyjen 
kulttuuripalvelujen mahdollisina kohteina nähtiin vanhainkodit, palvelukeskukset ja 
kunnan eri toimipisteet. Kohdepaikkojen valintoihin vaikutti ajatus viedä kulttuuripal-
veluja niiden asiakasryhmien saataville, joiden on etäisyyksien tai heikentyneen liikku-
miskyvyn vuoksi hankala osallistua toimintaan.

Lapuan kaupungin kuntapilotissa lähdettiin viemään taiteen ja kulttuurin hyvinvoin-
tivaikutuksia kunnan asukkaille kulttuurireseptien avulla. Pilotin suunnitelmat poh-
jautuivat Helsingin yliopiston alaisuudessa toimivan Ruralia-Instituutin vuonna 2013 
tekemään selvitykseen Kulttuurinen huolenpito - Näkökulmia kulttuuristen hyvinvoin-
tipalveluiden kehittämiseen Lapuan kaupungissa.23 Tässä selvityksessä tarkasteltiin 
esimerkiksi kaupallisen apteekin ja julkisen terveyskeskuksen rooleja kulttuurireseptin 
mahdollisina määrääjinä. Pilottihanketta kehitettiin yhdessä Lapuan kaupungin kult-
tuuritoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Lapuan keskusapteekin ja terveys-
keskuksen työntekijät arvioivat asiakkaansa ja antoivat valitsemilleen henkilöille kult-
tuurireseptin. Asiakas sai reseptistä riippuen esimerkiksi ohjatun taidemuseokäynnin 
kahdelle, käsityötuokion, kitarafestivaalilippuja sekä kahvituksen reseptin käytön 
yhteydessä. Syksyn 2015 aikana kulttuurireseptejä jaettiin suunnitelmien mukaisesti, 
mutta odotuksista poiketen asiakkaat hyödynsivät niitä odotettua vähemmän. 

Seinäjoen kuntapilotin teema Meidän bussi pohjautui kaupungin vanhan kirjastoauton 
hyödyntämiseen kulttuuri- ja taidepalvelujen välittäjänä eri puolille kuntaa, erityises-
ti haluttiin tarjota palveluja kaupungin hankalammin saavutettaville reuna-alueille. 
Bussissa oli mahdollista toteuttaa näyttelyitä ja konsertteja, katsoa vanhoja elokuvia, 
järjestää päivätansseja sekä tarjota työpajoja eri ikäisille ihmisille.

Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeisiin osallistuneiden kuntien työntekijöiden ja 
kuntapiloteissa mukana olleiden kolmannen sektorin toimijoiden osaamista ja yhteis-
työtä vahvistettiin yhteisillä tapaamisilla ja koulutuspäivillä. Kuntapilottien toimijoita 
informoitiin eri yhteyksissä muiden vastaavien pilottien toiminnasta. Tämän tavoitteena 
oli levittää tietoa piloteissa kerätyistä kokemuksista ja toimintatavoista eteenpäin. 

23     Aapo Jumppasen ja Ilona Heikkisen selvitys https://core.ac.uk/download/pdf/132490892.pdf

https://core.ac.uk/download/pdf/132490892.pdf
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Kokonaisuudessaan ensimmäisen Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeen toimin-
nan avulla saavutettiin muutamia keskeisiä tuloksia. Terveyttä ja hyvinvointia edistä-
viä taide- ja kulttuuripalveluja käynnistettiin seitsemässä uudessa kunnassa (Närpiö, 
Mustasaari, Laihia, Ähtäri, Kuortane, Alajärvi ja Vimpeli) ja kehittämistyötä tehtiin 15 eri 
kunnassa. Tämän lisäksi kuntapilottien, kiertävien osallistavan taiteen työpajojen ja 
esitysten kautta järjestettiin ohjelmaa ja tekemistä yli 500 ikäihmiselle, kehitysvam-
maiselle ihmiselle tai syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Kunnallisten pilottihankkei-
den kautta luotiin kuntiin eri sektorien välistä yhteistyötä sekä uusia hyviä käytäntöjä 
ja toimintamalleja. Tämän ansiosta hankkeen käynnistämä toimintaa jatkui lähes kai-
kissa pilottikunnissa hankkeen jälkeen. Hankkeessa myös työllistettiin saadun talou-
dellisen tuen avulla osallistavien taide- ja kulttuuripalvelujen tuottajia. Koulutusten ja 
verkostotapaamisten avulla parannettiin hankkeeseen osallistuneiden kuntien työnte-
kijöiden ja kuntapiloteissa mukana olleiden kolmannen sektorin toimijoiden osaamista 
ja ammattitaitoa. 

Hankkeen raportin yhteenvedossa arvioidaan onnistumista muun muassa seuraavin 
huomioin: 

”Pilottihankkeilta saaduissa palautteissa nostettiin kulttuuri- ja sotesekto-
rin yhteistyöhön liittyvinä kehittämiskohteina esiin muun muassa laajempi 
yhteistyö eri kuntien kanssa sekä sektorien välisen yhteistyön syventäminen. 
Kunnista toivotaan löytyvän myös riittävät henkilöstöresurssit ja yhteyshen-
kilöt toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. 

”Kuntien kulttuurityöntekijät kokivat hankkeen aikana usein, että kulttuuris-
ten hyvinvointipalvelujen kehittäminen on heille niin sanottua ylimääräistä 
työtä, joka vie aikaa heidän varsinaiselta työltään. Hyvinvointinäkökulmasta 
tuotettavia palveluja ei kaikissa kunnissa vielä mielletä osaksi kulttuurityön-
tekijän toimenkuvaa. Tilanne on ristiriitainen, sillä hyvinvointipalveluihin pa-
nostamalla voidaan monessa pienemmässä kunnassa tai kaupungissa mah-
dollistaa kulttuurityöntekijöiden työn jatkuminen myös tulevaisuudessa.”
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Hyvinvointi kuntiin ilman rajoja -jatkohankkeessa vuosina 2016–2018 tehtiin usean 
kunnan välillä pilottihankkeita. Hankkeen keskeisenä tehtävänä oli kehittää Etelä-Poh-
janmaan ja Pohjanmaan maakuntien alueille uusia terveyttä ja hyvinvointia edistäviä 
kulttuuripalveluja. Yhteistyökumppanina toimivat kunnat, joiden kanssa käynnistettiin 
alkuvuodesta 2017 kuusi teemaan liittyvää pilottihanketta. Hankkeessa toteutettiin 
seuraavat pilottihankkeet. 

Kuke - kuvataidetta kehitysvammaisille toteutettiin Lapualla. Tämän kuntapilotin tee-
mana oli kehitysvammaisten ihmisten kuvataidetoiminnan ja siihen liittyvän ympäristö-
taiteen projektin käynnistäminen. Pilotin toiminta sijoittui Lapuan Jukantuvan toiminta-
keskukseen sekä keskuksen lähistöllä sijaitsevaan puistoon. Kauhajoen kuntapilotissa 
Ilon pisaroota lähdettiin edistämään ikäihmisten mahdollisuuksia nauttia paikallisista 
kulttuuritapahtumista. Paikkakunnalla järjestettyjä tapahtumia ja tilaisuuksia taltioitiin 
kesän 2017 aikana videolle paikallisten ammattikuvaajien toimesta. Ikäihmiset pääsivät 
tutustumaan videotallenteisiin eri puolilla kuntaa järjestetyissä kylätapahtumissa. 

Vaasassa ja Mustasaaressa järjestettiin kevään ja kesän 2017 aikana taiteilijoiden ja 
hoitokodeissa asuvien vanhusten välisiä interaktiivisia tuokioita. Yhteisiä kohtaamisia 
toteutettiin pienryhmissä ja yksittäisten ihmisten kanssa. Niiden tavoitteena oli eri tai-
teenaloja hyödyntäen visualisoida ja draamallistaa ikäihmisten tarinoita ja elämää tai-
depotreteiksi. Tätä yhteistä pilottihankeitta kutsuttiin nimellä Elävä kertomus ja siihen 
osallistui kolmen eri taidealojen taiteilijaa. Pilotissa olivat mukana äänitaiteilija Stefan 
Backas, yhteisötaiteilija Maria Nordbäck sekä kuvataiteilija Mikki Paajanen. 

Kristiinankaupungin pilotin teemana oli syrjäytymisvaarassa olevien tai psyykkisistä 
ongelmista kärsivien ihmisten kuntouttaminen taiteellisen työskentelyn tuella. Pilotti 
toteutettiin kaupungin keskustassa toimivassa Tutun Tupa Primulassa (Vänstugan Pri-
mula) ja sen erityisteemana oli kynttilöiden muotoilu ja valaminen. 

Isonkyrön kulttuurisen vanhustyön erikoispilotti käsitti kokonaisuudessaan kolme taide-
työpajaa sekä Laurilan palvelukeskuksen henkilökunnalle suunnatun esittelyluennon 
kulttuurisesta vanhustyöstä. Laurilan palvelukeskuksessa vieraili Leena Ylimäki (Draa-
mapurkki), joka kertoi henkilökunnalle erilaisin esimerkein ja rekvisiittavarastoansa 
hyödyntäen kulttuurisen vanhustyön moninaisista mahdollisuuksista. Lisäksi Laurilas-
sa toteutettiin kaksi sosiaalisen sirkuksen työpajaa, joista toinen oli suunnattu henkilö-
kunnalle ja toinen palvelutalon ikääntyneille asiakkaille. Sirkuspajojen vetäjänä toimi 
Aisha Korpela ja niihin osallistui yhteensä lähes 30 henkeä. 
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Pedersören kulttuurisen vanhustyön erikoispilotti toteutettiin yhdessä Pohjanmaan 
tanssin aluekeskuksen kanssa järjestetyllä tanssitaiteilija Lina Lundin (Ruotsi) vierailul-
la. Pedersheimin palvelutalossa nähtiin Koltrasten & Sånsvanen tanssiesitykset sekä 
niihin liittyvät työpajat. Pilotin toinen osa toteutettiin Kulturhuset Axissa Berättelser 
och berättande inom vården -taidepajalla, jonka vetäjänä toimi teatteriohjaaja ja pu-
heterapeutti Pauliina Holmqvist. Taidepajaan osallistui Pedersheimin, Purhohemmetin 
ja Esselundenin palvelutaloista henkilökunnan edustajia. 

Pilottikunnissa toteutettiin myös osallistavan taiteen työpajoja ja esityksiä. Työpajojen 
ja esitysten tarkoituksena oli esitellä kunnille maakunnassa tarjolla olevia osallistavan 
taiteen palveluja. Yhteistyössä Pohjanmaan tanssin aluekeskuksen kanssa järjestettiin 
Vaasassa ja Mustasaaressa kolme ikäihmisille suunnattua tanssivierailua. Tanssite-
rapeutti Aisha Korpelan vetämiä sosiaalisen sirkuksen pajoja toteutettiin neljällä eri 
pilottipaikkakunnalla. Kohderyhminä olivat ikäihmiset ja kehitysvammaiset ihmiset. 
Sosiaalinen sirkus perustuu osallistumiseen, onnistumiseen sekä uusien asioiden op-
pimiseen. Tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen. 

Kulttuurikollektiivi Silta toteutti Lapualla Jukantuvan toimintakeskuksessa kaksi kehi-
tysvammaisille ihmisille suunnattua teatterityöpajaa. Vetäjinä toimivat Seinäjoen kau-
punginteatterillekin kehitysvammaisten teatteriesityksiä ohjannut Venla Korja, sekä 
kaksi kehitysvammaista kokemusohjaajaa, Miia Yli-Kivistö ja Titta Asikainen.

Hyvinvointi kuntiin ilman rajoja -jatkohankkeen loppuraportin yhteenvedossa todetaan 
hankkeen toteutumista arvioiden seuraavasti: 

”Hankkeen kuntapilottien toteutumista arvioitiin kunnallisten pilottihank-
keiden toteuttajille tehdyn palautekyselyn avulla. Vastausten perusteella 
yhteistyö kulttuuri- ja sotesektorin välillä sujui pilottikunnissa hyvin (arvo-
sana keskimäärin 4 asteikolla 1-5). Pilottien toteuttamisessa ei noussut esiin 
suuria haasteita. Ongelmia saattoivat aiheuttaa esimerkiksi aikataulujen 
yhteensovittaminen kiireen keskellä sekä kulttuurihyvinvoinnin palveluista 
aidosti kiinnostuneiden taiteilijoiden löytäminen. Toisaalta kahdessa pilotis-
sa erikseen kiiteltiin aktiivisten ja innostuneiden taiteilijoiden ja taideohjaa-
jien osallistumista pilotin toimintaan. 

Kaikissa pilottikunnissa oltiin vahvasti sitä mieltä, että kulttuurihyvinvoinnin 
palveluiden kehittämistä tulee kunnan alueella edelleen jatkaa. Kunnallis-
ten pilottihankkeiden kautta saatiin hyödyllistä kokemusta uusien palvelu-
jen tarpeellisuudesta. Lisäksi pilottien toteuttajat kertoivat saaneensa uusia 
ideoita ja oppineensa lisää alaan liittyvistä rahoitusmahdollisuuksista.” 
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        Kuntayhtymä ja taide

Kauhavalla toimiva Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on ollut viimeisen kymmenen 
vuoden aikana aktiivinen kulttuurihyvinvoinnin edistämisessä.24 Erilaisten hankkei-
den turvin taide- ja kulttuuritoimintaa on viety eteenpäin. Periaatteena on ollut toi-
minnan saavutettavuus koko kuntayhtymän alueella.25 Kehittämis- ja juurruttamis-
halu on ollut vahvaa, joka näkyy yhteistyöverkoston kanssa toimimisesta erilaisissa 
projekteissa. Seuraavassa muutamia esimerkkejä vuosien 2015–2020 kulttuurihyvin-
voinnin projekteista.

Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on pitänyt vuosia yllä taidenäyttelytoiminta Kauhavan 
terveysasemalla. Kuntayhtymän eri yksiköihin on nimetty kulttuurivastaavat (noin 
50 henkilöä), jotka vastaavat toiminnan järjestämisestä eri palveluissa. Tätä työtä on 
edelleen kehitetty TaiKu-pilotissa ja se jatkui vuonna 2018 sisäisenä kehittämishank-
keena. Lisäksi yhteistyötä on tehty Kauhavan kaupungin kulttuuritoimen ja Järvila-
keuden kansalaisopiston kanssa useita vuosia. 

TaiKu-pilotti tehtiin Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeessa (Etelä-Pohjanmaan 
liitto) vuonna 2017. Sisältönä oli taide-, kulttuuri- ja luovan toiminnan kehittäminen 
kuntayhtymän sote-palveluissa. Sote yksiköiden kulttuurivastaaville järjestettiin 
muun muassa viisi taidetyöpajaa musiikista, tanssista, teatterista, kuvataiteesta ja 
sanataiteesta. Osallistujia oli noin 40. Tavoitteena oli viedä kulttuuri organisaation 
rakenteisiin ja yksiköiden arkeen, lisätä kulttuurivastaavien osaamista sekä verkos-
toitua sisäisesti ja ulospäin. 

Vuoden 2018 aikana toteutettiin Huippujuttu!-hanke nuorten työpajatoimintana.26 
Hankkeen toteuttivat luovia menetelmiä käyttävät taiteilijat. Toteutus tapahtui kah-
tena prosessina. Hankkeen fokukset olivat nuorten minäkuvan vahvistaminen teat-
terin, liikkeen ja kuvan keinoin sekä itsetuntemuksen, itsetunnon ja omien voima-
varojen vahvistaminen. Hankkeen prosesseissa oli mukana 11 osallistujaa. Saman 
vuoden syksyllä toteutettiin Taiken rahoituksella Lumikko-hanke eli luovaa toimintaa 
mielenterveyskuntoutujien päivätoimintaan. Hankkeessa toteutettiin 4 kk:n kuvatai-
deprosessi Vedic Art-menetelmällä. Osallistujina oli kolme kuntoutujien ryhmää ja 
ohjaajien ryhmä. Ryhmät ohjasi kuvataiteilija Minna Rauhala.

24     Kuntayhtymä Kaksineuvoinen https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/etusivu/

25     https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/etusivu/. Valitettavasti kaksineuvoisen kotisivuilta ei löydy 
tietoa näistä monista kiinnostavista hankkeista. Näiden näkyvyys myös kuntayhtymän verkkosivuilla 
saattaisi kannustaa muita toimijoita löytämään innostavia esimerkkejä. 

26     Hankkeen rahoitus saatiin Aisapari ry:ltä.

https://www.kaksineuvoinen.fi/fi/etusivu/
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Kuntayhtymän toimesta toukokuussa 2019 aloitettiin myös Kaikukortti-kokeilu27 kol-
men kunnan alueella (Kauhava, Evijärvi, Lappajärvi). Aloite kokeilun käynnistämiseen 
tuli Kuntayhtymä Kaksineuvoisen aikuissosiaalityön asiakaskehittäjäryhmältä. Kaiku-
kortteja jaettiin sote-palveluissa asiakkaille kiitettävän aktiivisesti. Asiakkaat ovat otta-
neet ne hyvin vastaan ja myös käyttäneet niitä. 

Lisäksi työpajatoimintaan saatiin pieni rahoitus valokuvaprojektin käynnistämiseen 
syksyllä 2020.28 Kyseessä oli valokuva- ja valomaalaustyöpajojen toteuttaminen nuor-
ten työpajatoiminnassa. Työpajojen tavoitteena oli nuorten itsetunnon ja minäkuvan 
tukeminen, valokuvauksen mahdollisuuksien avaaminen osallistujille, kiinnostuksen 
herättäminen mahdolliseen itseilmaisuun sekä tietojen ja taitojen kartuttamiseen va-
lokuvauksesta.

Kuntayhtymällä on myös oma Kultainen Lapio -kulttuuripalkinto, jota on ryhdytty 
myöntämään vuodesta 2013 alkaen. Kulttuuripalkinto on kohdistettu aktiiviselle, or-
ganisaation ulkopuoliselle vapaaehtoistoimijalle, joka on tuonut tai järjestänyt kult-
tuuritoimintaa kuntayhtymän yksiköihin. Palkitsemisen kriteereinä ovat toiminnan 
aktiivisuus, pitkäjänteisyys ja laadukkuus. Kuntayhtymä Kaksineuvoinen on ollut myös 
Länsi-Suomen Taikusydän-verkoston jäsen maaliskuusta 2018 alkaen. 

        Seinäjoen kaupungin kulttuurihyvinvointityö

Seinäjoki on Etelä-Pohjanmaan kaupunkina erityisasemassa kokonsa takia. Alueen 
väestöstä valtaosa asuu siellä ja suurimmat taide- ja kulttuurilaitokset sijoittuvat kau-
punkialueelle.  Tämä tarjoaa erilaisiin kulttuuritilaisuuksiin laajemman yleisöpohjan ja 
toiminnan toteuttamiseen kenties enemmän resursseja kuin monissa kunnissa. Seinä-
joella on tehty kulttuurihyvinvointityötä myös usean vuoden ajan pitkäjännitteisesti ja 
kaupunkitoimijana siellä on myös hyvät resurssit käytettävissä. Nämä ovat lähtökohtia, 
jotka tukevat työn onnistumisessa. Tästä syystä myös Seinäjoen tilannetta ei voi suo-
raan verrata esimerkiksi jonkin yksittäisen pienemmän kunnan toteutuneeseen kult-
tuurihyvinvoinnin toimintaan. 

27      Kaikukortti on suunnattu taloudellisesti vaikeassa tilanteessa oleville kulttuurin saatavuuden 
edistämiseksi. Kaikukortilla voi hankkia ilmaisia lippuja kulttuuritapahtumiin tai kansalaisopistojen 
kursseille: https://kaikukortti.fi/

28     Rahoitus saatiin Anja Mäntylän rahastolta.

https://kaikukortti.fi/
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Yksi kohderyhmä Seinäjoen kaupungin hyvinvointityössä on ollut ikääntyneiden kult-
tuurityö. Seinäjoella on tehty kulttuuripalveluiden osalta hyvinvointikertomukseen 
pohjautuva toimintaa jalkauttava tavoitematriisi. Se sisältää tavoitteet, toimenpiteet 
niiden toteuttamiseksi ja mittarit, joilla toiminnan onnistumista arvioidaan. Viimeisen 
viiden vuoden aikana Seinäjoella on suunniteltu kulttuurihyvinvoinnin suuntaviivat. 
Osa toiminnasta on toteutunut hankkeina ja osa toiminnasta on suunniteltu osaksi 
kulttuurilaitosten tai kaupungin toimintaa.

Seinäjoen kulttuurihyvinvointityön lähtökohdaksi on tavoitematriisiin kirjattu kaupun-
kilaisten osallistaminen oman alueensa toiminnan kehittämiseen. Aktiivisuutta ja yh-
teisöllisyyttä vahvistetaan toimimalla yhteistyössä kylä- ja kaupunginosayhdistysten, 
erilaisten yhteisöjen, kansalaisjärjestöjen, yritysten sekä kaupungin palveluiden kans-
sa sekä innostamalla näitä toimijoita aktiiviseen kaupunkitoimintaan lähialueillaan. 
Kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja kulttuuripalvelujen saavutettavuutta kaikille 
väestöryhmille ja ikäryhmille edistetään aktiivisesti tekemällä lapsille ja nuorille laa-
dukasta kulttuuripalvelua heille suunnattujen rakenteiden kautta (päiväkodit, koulut, 
asumisyksiköt).29 Nämä kirjatut tavoitteet eivät ole ainoastaan menneiden vuosien 
tavoitteita, vaan myös tulevaisuuteen suuntautuvia kehittämissuuntia.

Taide- ja kulttuurikeskus Kalevan Navetta on Seinäjoella sijaitseva kulttuuritoimijoiden 
keskus, jolla on monialainen sisältö. Sitä on suunniteltu laajan toimintajoukon kanssa.  
Kalevan Navetan 5000 neliömetrin tila avattiin alkuvuodesta 2020 ja se tarjoaa tule-
vaisuudessa mahdollisuuksia monimuotoiseen taide- ja kulttuuritoimintaan. 

Seinäjoella vuosina 2019–2020 toteutui esimerkiksi Tehdään hyvä fiilis -kampanja, 
jonka kohteena olivat päiväkoti- ja kouluikäiset lapset.30 Erityisen kiinnostavaa tässä 
hankkeessa oli kohderyhmän tavoittaminen erilaisten yhdistysten, päiväkotien ja kou-
lujen oman aktivoinnin kautta. Hankkeessa käytettiin työvälineinä esimerkiksi valoku-
via ja videota osassa projekteja. Oletettavasti hanke kärsi vuoden 2020 Covid -19 eli 
koronaviruksen aiheuttamasta tilanteesta, koska joukkotapahtumien järjestäminen ei 
ollut mahdollista. 

29     Katso esimerkiksi Taituri-malli, joka on suunnattu varhaiskasvatukseen. https://www.seinajoki.fi/
kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/lastenkulttuuri/taituri-taidetoimintamalli/

30     Hankkeen sivut löytyvät nettilinkin takaa ja sieltä pääsee katsomaan myös tuotettua 
palvelutarjotinta http://www.healthykidsofseinajoki.fi/tehdaanhyvafiilis/

https://www.seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/lastenkulttuuri/taituri-taidetoimintamalli/
https://www.seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/lastenkulttuuri/taituri-taidetoimintamalli/
http://www.healthykidsofseinajoki.fi/tehdaanhyvafiilis/
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Seinäjoen kaupungin kulttuurityö on kohdistunut myös ikäihmisille hyvinvointia edis-
tävien kulttuuripalvelujen toteuttamiseen palvelukeskuksissa asuville, ja kulttuuri-
kerhotoimintaa on järjestetty kotona asuville. Ikäihmisille kohdistuvassa toiminnassa 
yhteistyötä on tehty kotihoidon palveluiden kanssa. Lisäksi on pyritty jakamaan kult-
tuurihyvinvointiin liittyvää tietoa yli 75-vuotiaiden tapaamisissa. Ikääntyneiden kult-
tuuritoiminnan koordinaattorin tehtävänä on myös säännöllinen yhteydenpito perus-
terveydenhuollon ikäihmisten mielenterveyspalveluista vastaaviin tahoihin ja viestiä 
olemassa olevista palveluista (esimerkiksi kerhot, kulttuurikaveri) tälle kohderyhmälle. 

 Prosenttitaiteen hankkeet

Prosenttiperiaate tarkoittaa, että osa rakennushankkeen määrärahasta käytetään tai-
teeseen. Periaatteen toteuttamiseksi on useita rahoitus- ja toimintamalleja. Perintei-
sen prosenttiperiaatteen määritelmän mukaan noin yksi prosentti rakennushankkeen 
budjetista käytetään taiteeseen. Prosenttiperiaate voi toteutua kunnan kaavoitus- tai 
rahoituspäätöksenä tai se voidaan esimerkiksi asettaa tontinluovutuksen ehdoksi. Pro-
senttiperiaatetta voivat noudattaa myös yksityiset rakennuttajat tai taloyhtiöt. Periaate 
soveltuu niin uudisrakentamiseen, peruskorjauksiin ja täydennysrakentamiseen kuin 
infrarakentamiseen.31 

Tässä selvityksessä prosenttitaiteen toteuttaminen nähdään väljästi kulttuurihyvin-
voinnin lisääjänä ympäristön kautta. Prosenttitaiteen toteuttaminen on kunnissa oma 
erityinen projektinsa, joka kytkeytyy valtakunnalliseen prosenttiperiaatteen noudatta-
miseen eli prosentti rakentamiseen varatuista varoista käytetään taiteeseen. Valtakun-
nallisesti verrattuna prosenttitaiteen toteuttaminen on Etelä-Pohjanmaalla TEAviisarin 
pisteytyksen mukaan noin puolet kokonaisarviosta. Tästä huolimatta maakunnassa on 
tehty monia mielenkiintoisia prosenttitaiteen projekteja.

31     Prosenttitaiteen käsikirja tilaajalle: https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/
Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteen_tilaajalle_2019.pdf

Prosenttitaiteen käsikirja taiteilijalle: https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/
Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteilijalle_2019.pdf

https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteen_tilaajalle_2019.pdf
https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteen_tilaajalle_2019.pdf
https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteilijalle_2019.pdf
https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteilijalle_2019.pdf
https://prosenttiperiaate.fi/wp-content/uploads/Prosenttiperiaatteen_kasikirja_Taiteilijalle_2019.pd
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Kulttuuri > Johtaminen > Prosenttiperiaate:
Etelä-Pohjanmaan maakunta 2019

Tehty päätös prosenttiperiaatteen 
noudattamisesta

Etelä-Pohjanmaan 
maakunta

Koko maa

Prosenttiperiaate 34 64

Tehty päätös prosenttiperiaatteen noudattamisesta 34 Toteutuu vaihtelevasti 64 Toteutuu vaihtelevasti

Prosenttitaiteen eli julkisen taiteen projekteja on Seinäjoella ollut vuosien 2015–2020 
aikana useita. Useimmat julkisen taiteen hankkeet saavuttavat kuntalaisia laajasti. Mo-
net näistä hankkeista kestävät myös aikaa ja vuosien saatossa muuttuvat osaksi aika-
laiskertomusta ihmisten elinympäristöstä.



52    /   Taide keskellä arkea!

Vuonna 2014–2016 toteutui Pruukinrannan Seinäjoen asuntomessujen prosenttitaiteen 
hanke.32 Pruukinrannan taide-esitteen mukaan tärkeässä roolissa taiteen suunnittelus-
sa alueelle olivat luontoarvot, alueen historia ja ympäristön toiminnallisuuden lisäämi-
nen. Tervahauta jäi messujen jälkeen asukkaiden viljeltäväksi: ”Teoksessa on tilallinen 
ja tapahtumallinen ulottuvuus, se juurruttaa kokijansa aikaan ja paikkaan sekä toimii 
elvyttävänä tekijänä puutarhaterapian tapaan”33, kuten asiasta todettiin. 
A Big Hug -nimellä kulkeva teos ilmensi yhteisöllisyyttä ja toisesta välittämistä.34 Pruu-
kinrannan asuntomessuhankkeeseen liittyivät myös keskusta-alueen taidehankinnat 
Samuli Alosen Cityhirvi Kalevankadulla35 ja Multicoloured Dreams -kollektiivin muraa-
limaalaus A-Maze Seinäjoen Taidehallin sisäänkäynnissä.

Seinäjoella on toteutettu Sairaalarakennuksissa kaksi prosenttitaiteen projektia. En-
simmäinen niistä Y-talon ja toinen F-laajennusosan yhteydessä.  Etelä-Pohjanmaan 
sairaanhoitopiirin ja Seinäjoen kaupungin omistaman Kiinteistö Oy Seinäjoen Y-talon 
vuosina 2009–2012 toteuttamaan Y-talon rakennushankkeeseen sisältyi taidehankin-
toja. Taiteella haluttiin rauhoittaa ja virkistää sairaalan käyttäjiä. Sairaalaan tässä yh-
teydessä hankittu taide kuului sairaalan omaan kokoelmaan. Laajennusosaan (2018) 
päätettiin sijoittaa sairaalan taidekokoelmassa olevia taideteoksia ja järjestää kilpailu 
uuden tilateoksen toteutuksesta pääaulaan. Taiteella tavoiteltiin viihtyisyyden ja po-
sitiivisen kokemuksen muodostumista kävijälle. Sairaalassa on ollut myös lainassa 
joitakin Taidehallin hallinnoiman Seinäjoen kaupungin taidekokoelman teoksia. 

32     Hanketta rahoitettiin Prosentti rakennuskustannuksista taiteelle -valtionavustuksella 50 % 
kokonaisbudjetista.

33     Karimäki-Nuutinen 2016, Pruukinrannan taide-esite. https://vanha.asuntomessut.fi/ajankohtaista/
asuntomessut-seinajoella-myos-taidenayttely/

34     Karimäki-Nuutinen 2015, tiedote: Päivi Rintaniemen ja Elina Lindin taidetta Seinäjoen 
Asuntomessualueelle. https://vanha.asuntomessut.fi/ajankohtaista/paivi-rintaniemen-ja-elina-lindin-
taidetta-seinajoen-asuntomessualueelle/

35     Teos oli väliaikaisesti Kalevankadulla, siirtyi myöhemmin Taidehallin näyttelyyn 
Määränpää. Cityhirvi hankittiin Seinäjoelle osittain kaupungin taideostomäärärahalla ja Prosentti 
rakennuskustannuksista taiteelle-avustuksella.

https://vanha.asuntomessut.fi/ajankohtaista/asuntomessut-seinajoella-myos-taidenayttely/  
https://vanha.asuntomessut.fi/ajankohtaista/asuntomessut-seinajoella-myos-taidenayttely/  
https://vanha.asuntomessut.fi/ajankohtaista/asuntomessut-seinajoella-myos-taidenayttely/  
https://vanha.asuntomessut.fi/ajankohtaista/paivi-rintaniemen-ja-elina-lindin-taidetta-seinajoen-asu
https://vanha.asuntomessut.fi/ajankohtaista/paivi-rintaniemen-ja-elina-lindin-taidetta-seinajoen-asu
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Vuonna 2016 toteutettiin väliaikainen Vekseliaukion Taideaita -projekti. Teos oli kolmi-
osainen aita, jossa on osiot Ylisen päiväkodin lasten taideprojektista, Multicoloured 
dreams -kollektiivin jäseniltä ja seinäjokelaislähtöiseltä taiteilijalta J-P Köykältä. Vek-
seliaukion Taideaita -projekti oli torialueen rakentamisen aikainen taideprojekti. Ra-
kennusprojektin valmistumisen jälkeen torialueelle sijoitettiin Risto Pentikäisen Hors-
ma-niminen teos, Toriparkkiin Jaana Maijalan teos Seuralaiset ja Matti Peltokankaan 
pronssista tehty Yrittäjä-Jussi patsas siirrettiin Kauppaoppilaitoksen pihasta uudelle 
paikalle remontin jälkeen valmistuneelle torille. Teos oli valmistunut edelliselle paikal-
leen jo vuonna 1984. Seinäjoen uuden keskustorin avajaisia vietettiin 27.4.2019.36

Vuonna 2018 laadittiin Yhteiskuntataiteilijahankkeen ja Seinäjoen kaupungin yhteistyö-
nä asemanseudun taideohjelmaa, jossa näkökulmana oli Seinäjoen asemanseudun ra-
kentaminen ja kehittäminen julkisen taiteen näkökulmasta.37 Tavoitteena oli vahvistaa 
Seinäjoen asemanseudun identiteettiä ja paikan erityisyyttä. Taideohjelmalla tavoitel-
tiin julkisen taiteen laadukasta yhdistymistä rakentamiseen ja taiteen vuorovaikutusta 
rakentuvan kaupunkiympäristön kanssa. Asemaseudun kehittämistä jatkettiin keväällä 
2020 toisella hankkeella Assan visio -nimellä kulkeneella kyselyllä. Tällä kerättiin kau-
punkilaisilta ideoita asemanseudun kehittämiseksi ja julkisen tilan taiteen ohjelman 
toteuttamiseksi. Lisäksi nuorille järjestettiin ideapaja asemanseudun alikulkutunnelin 
taiteen toteuttamisesta.

Björkenheimin satavuotiaan sillan yhteyteen päätettiin vuonna 2020 tilata taiteilijalta 
luonnos taideteoksesta vanhan sillan saneeraukseen. Vanhan sillan viereen rakenne-
taan uusi silta ajoneuvoliikenteelle. Alkusyksystä 2020 toteutettiin asukaskysely, jossa 
kartoitettiin kaupunkilaisten muistoja ja näkemyksiä Björkenheimin siltaan ja sen ym-
päristöön liittyen. Kartoituksen tuloksena saadut 61 vastausta toimitettiin taiteilijalle 
luonnossuunnittelun tueksi. Taideteos oli tarkoitus toteuttaa rakennus- ja korjauspro-
sessin kanssa synkronoidusti. Taideteoksen suunnittelussa haluttiin huomioida kau-
punkilaisten näkemykset ja kokemukset paikasta. 

36     Yle uutisoi keskustorin avajaisista päivää ennen tapahtumaa: https://yle.fi/uutiset/3-10757052. 
Yrittäjä-Jussi patsaan esikuvana oli toiminut Aarne Hakala-Rahkolan pienet puusta valmistetut Yrittäjä-
Jussi patsaat, jotka Suomen Vähittäiskauppaliitto oli häneltä tilannut.

37     Yhteiskuntataiteilijahanke käynnistyi vuonna 2016 Riihimäen toimesta ja sen tavoitteena oli 
etsiä nykytaiteen yhteistyötä suunnittelu- ja rakennushankkeissa: https://suomenkasvukaytava.fi/
yhteiskuntataiteilijahanke-kaynnistynyt-hyvin-suomen-kasvukaytavalla/

https://yle.fi/uutiset/3-10757052
https://suomenkasvukaytava.fi/yhteiskuntataiteilijahanke-kaynnistynyt-hyvin-suomen-kasvukaytavalla/
https://suomenkasvukaytava.fi/yhteiskuntataiteilijahanke-kaynnistynyt-hyvin-suomen-kasvukaytavalla/
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 Lapsille ja nuorille suunnattua toimintaa

Taiteen perusopetus on yksi merkittävä kulttuuritoimintaa tarjoava rakenteellinen ja 
jatkuvuutta tukeva toimintamalli. Laki taiteen perusopetuksesta38 on mahdollistanut 
opetuksen juurtumisen kuntiin osana kulttuuritoimintaa. Vuosien saatossa se on myös 
laajentunut lasten ja nuorten lisäksi koskemaan aikuisopetusta. Etelä-Pohjanmaalla 
toteutuvat molemmat eli lapsille ja nuorille kohdistuvat ja myös aikuisille suunnattu 
taiteen perusopetus. Taiteen perusopetuksen taiteenaloihin kuuluu myös runsaasti eri 
taidealoja ja ne työllistävät usein kuntien omia taiteilijoita. Taiteen perusopetusta an-
netaan Etelä-Pohjanmaalla musiikissa, käsitöissä, kuvataiteessa, tanssissa, teatterissa, 
rytmimusiikissa ja sirkustaiteessa. Opetusta tarjoaa taidealoittain myös usea opisto tai 
taidekoulu.39 Lisäksi Lastenkulttuurikeskus Louhimo toimii Seinäjoen, Kurikan ja Ilma-
joen alueilla ja tarjoaa laajasti taiteen osallistumismahdollisuuksia.40

Tätä selvitystä kirjoitettaessa yksi mainitsemisen arvoinen hanke on Kulttuuribuumi 2 
-hanke (1.8.2020 – 31.5.2022). Se pohjautuu Leader Liiverin ja Leader Suupohjan alu-
eilla vuosina 2016-2018 tehtyyn Kulttuuribuumi -hankkeeseen, jonka kokemuksista 
ja tuloksista koostettiin vapaaehtoistyön mallinnus.41 Kulttuuribuumi -hankkeen va-
paaehtoistyön mallinnuksessa taustalla olivat hankkeen tavoitteet, kuten lasten ja 
nuorten tutustuttaminen kotiseutuun taiteen ja kulttuurin keinoin, keskinäisen tasa-
vertaisuuden edistäminen taide- ja kulttuuriharrastuksiin osallistumisessa, oma-aloit-
teisuuden ja omatoimisuuden lisääminen, kulttuuriharrastusten tukeminen ja kehittä-
minen, yhteisöllisyyden vahvistaminen, luovuuteen kannustaminen ja syrjäytymisen 
ehkäiseminen.42 

38     Laki taiteen perusopetuksesta https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633 

39     Taiteen perusopetuksen antajat taidealoittain on listattu Kulttuuristrategia 2019–2025, 8-9.

40     https://www.louhimo.com/

41     Leader-toiminnasta saa lisätietoja: https://www.leadersuomi.fi/fi/

42    Kulttuuribuumi -hankkeen loppuraportit ovat luettavissa nettisivulta: https://etelapohjanmaa.
nuorisoseurat.fi/kulttuuribuumi-2-buumitoiminta/

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980633
https://www.louhimo.com/
https://www.leadersuomi.fi/fi/
https://etelapohjanmaa.nuorisoseurat.fi/kulttuuribuumi-2-buumitoiminta/
https://etelapohjanmaa.nuorisoseurat.fi/kulttuuribuumi-2-buumitoiminta/
https://epns.fi/kulttuuribuumi/ 
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Lisäksi hankkeella halutaan pilotoida uusia vapaaehtoistyön malleja. Etelä-Pohjan-
maan Nuorisoseuran hallinnoima Kulttuuribuumi 2 pyrkii kokoamaan nuoret kult-
tuurintekijät yhteen nuorisoseurantaloille ja muihin sopiviin tiloihin vapaaehtoisten 
aikuisohjaajien johdolla. Toiminta on suunnattu pääosin 7-17 -vuotiaille lapsille ja nuo-
rille. Ryhmät kokoontuvat harrastamaan kulttuuria suuntautuen esimerkiksi tanssiin, 
musiikkiin, teatteriin, kuvataiteeseen, valokuvaukseen tai johonkin muuhun kulttuurin 
osa-alueeseen. Ryhmät voivat tavata myös pop up –henkisesti joko kerran tai tiettynä 
lyhempänä ajanjaksona. Tavoitteena on, että hankeajan päättyessä ryhmien toiminta 
on juurtunut osaksi nuorisoseurojen toimintaa.43

 Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys ja Kulttuuriyhdistys Koho 

Kulttuuriyhdistys Koho on yksi esimerkki yhdistystoiminnan mahdollistamasta kulttuu-
ritoiminnasta. Koho on kolmen taiteilijan voimin perustettu yhdistys, jonka tavoitteena 
on kehittää paikallisten taiteilijoiden yhteistyötä, työllisyyttä ja keskittyä esityksissä 
paikallisiin aiheisiin. Yhdistys on tehnyt useita esityksiä ja toteuttanut myös taidetyö-
tä hoitolaitoksissa. Esimerkiksi vuosille 2019–2020 rahoitusta saanut Duo Ohoiva on 
ollut teatteriohjaaja Tero Heinämäen ja geronomi Jenni Lallin kulttuurista vanhustyötä 
tekemä hoitolaitoksia kiertävä musiikkiesitys. Toinen kiinnostava esimerkki Kulttuuri-
yhdistys Kohon projekteista on Teatterikaravaani, joka suunnattiin lapsille ja nuorille. 
Teatterikaravaani kiersi useassa kunnassa ja siten toteutti kuntarajoja ylittävää taide-
toimintaa. Huomionarvoista Kohon toiminnassa on myös ammattitaiteilijoiden muo-
dostama työryhmä, joka pyrkii toteuttamaan hankkeita maakuntarajojen ylitse ja jolla 
on kykyä hakea rahoituksia erilaisille hankkeille. 

Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys on toinen yhdistyspohjainen kulttuurihyvinvointi-
hankkeita toteuttanut toimija. Vuosien 2012–2016 välisenä aikana se toteutti Kulttuuri-
sia muistoja -hankeen, jonka tavoitteena oli tarjota kulttuuri- ja taideharrastusmahdol-
lisuuksia ikäihmisille, muistisairaille ja heidän omaisilleen omassa kunnassa ja kylässä 
lähipalveluna. Hankkeen kokoontumispaikkoja olivat nuorisoseurojen tilat, kyläkoulut 
tai kylien kerhotilat. Toteutuksessa painotettiin myös ennaltaehkäisevää työtä.44

43     https://etelapohjanmaa.nuorisoseurat.fi/buumi2/

44     https://www.muistiyhdistys.fi/paeaettyneet-projektit/kulttuurista-muistoja. Hanketta rahoitti 
Raha-automaattiyhdistys. Hanke kuului osaksi Eloisa ikä -ohjelmaa.

https://etelapohjanmaa.nuorisoseurat.fi/buumi2/
https://www.muistiyhdistys.fi/paeaettyneet-projektit/kulttuurista-muistoja
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Muistiyhdistyksen Kortteleihin kulttuuria-hanke käynnistyi melko pian edellisen hank-
keen perään vuonna 2018 ja se jatkuu aina vuoteen 2021 saakka. Tässä hankkeessa 
pyritään kulttuuriharrastamisen aktivointiin erityisesti ikäihmisille. Heidän kanssaan 
kehitetään yhdessä ryhmätoimintoja, jotka tuottavat taide- ja kulttuurielämyksiä ja 
vahvistavat osallistujien psykososiaalista hyvinvointia ja aivoterveyttä. Hankkeessa 
toimitaan erityisesti ryhmässä, koska sen tiedetään tarjoavan elämänsisältöä ja myön-
teisiä kokemuksia. Jokaisen ryhmän toiminta suunnitellaan räätälöidysti osallistujille 
ja sisältö voi olla jumppaa, pelejä, tanssia, käsitöitä, yhteislaulua tai menneiden muis-
telemista. Ryhmät kokoontuvat osallistujien kotien läheisyydessä, esimerkiksi kerho-
huoneissa, palvelukeskusten ryhmätiloissa tai kirjastoissa. Hankkeen tavoitteena on 
kehittää myös vapaaehtoistoimintaa, joka hyödyntää osallistujien voimavaroja, tietoa 
ja taitoja.45  

Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto

45     https://www.muistiyhdistys.fi/kortteleihin-kulttuuria. Hanke on STEA:n (Sosiaali- ja 
terveysjärjestöjen avustuskeskus) rahoittama.

https://www.muistiyhdistys.fi/kortteleihin-kulttuuria
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Tämän selvityksen tueksi kerättiin kulttuuritoimijoilta (käytän myöhemmin nimitystä 
vastaajat) kyselyllä tietoja ja erityisesti kokemuksia siitä, miten erilaiset kulttuurihy-
vinvoinnin hankkeet ovat toteutuneet ja millaisia haasteita niihin on liittynyt (katso liite 
1.). Vastaukset antoivat erittäin hyvän kuvan siitä, miten vuonna 2020 kulttuuritoimijat 
näkevät kuntiensa tilanteen tarkastellessaan muutamaa edellistä toimintavuotta. Täs-
sä luvussa tarkastellaan näitä vastauksia yhteen nivoen, tiivistäen ja myös suhteessa 
maakunnan Kulttuuristrategiaan 2015–2020. Kysymyksien vastauksia ei ole identifioitu, 
vaan sulautettu yhteiseksi kertomukseksi. Tavoitteena on ollut katsoa yleisesti Ete-
lä-Pohjanmaan kuntien toimintaa eikä yksittäisiä toimijatahoja. Kyselyssä oli yhdek-
sän peruskysymystä, mutta vastausten kirjaamisessa osa näistä on yhdistetty sisällön 
sujuvuuden lisäämiseksi. Keskeisesti sisällön punaisena lankana on otsikossa ilmaistu 
ajatus siitä, miten visiot toteutuvat tai kulkeutuvat arkeen.

Etelä-Pohjanmaan maakunnan alueella on huomioitu ja toteutettu monipuolises-
ti kulttuurihyvinvoinnin toimintaa. Eri kunnissa toiminta on kuitenkin vaihtelevaa ja 
yhteistyö kuntien välillä ei toteudu, toivotusti. Alueen vahvuutena on se, että kult-
tuuriperintöä vaalitaan ja osataan huomioida alueen erityispiirteitä. Tämä on myös 
tulevaisuudessa voimavara. Kulttuurihyvinvoinnin toiminnat rakentuvat kunnissa joko 
vakiintuneiden taidelaitosten kautta tai hankekohtaisina jonkin toimijan taholta. Mo-
lempia tarvitaan, mutta olennaista olisi arvioida hankerahoitteisten toimintojen tulok-
sia vakiinnuttamisen kautta. Erityisen arvokkaita ovat taiteen ja kulttuurin vakiintuneet 
toiminnat. 

Etelä-Pohjanmaan maakunnan toiminnassa kulttuuri- ja taidelaitokset, kuten kirjastot, 
taidemuseot tai muut kulttuuritoiminnan tilat keräävät vuosittain hyvän kävijämäärän. 
Samoin festivaalit ja tapahtumat. Nämä ovat kulttuurialan tuottamia palveluita, joita 
kuntalaiset ovat tottuneet käyttämään arjessaan tai osallistumaan niihin tiettyinä aikoi-
na.

Kaikki kulttuuritoiminta virkistää ja tuottaa hyvää mieltä ihmisille. Tämän takia esimer-
kiksi vuosittaiset festivaalitapahtumat ovat tärkeitä. Näiden rinnalla kuitenkin sään-
nölliset osallistumis- ja harrastusmahdollisuudet ovat merkityksellisiä. Taiteen perus-
opetus, joka toteutuu useissa kunnissa, kantaa punaista lankaa mukanaan. Erilaiset 
kulttuurihyvinvointiin liittyvät hankkeet lisäävät tietoja ja taitoja, kehittävät toiminta-
malleja kuntiin ja mahdollistavat hyvinvoinnin lisäämistä.
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Asioiden kehittäminen vaatii ammatillista osaamista ja resursseja. Ensimmäisen koh-
dalla huomio kiinnittyy siihen, että tämän selvityksen kyselyn vastauksissa ilmeni 
ammattitaiteilijoiden toteuttaman toiminnan vähäisyys. Ne projektit, joissa ammattitai-
teilija oli työskennellyt, olivat tuottaneet vastaajien mukaan hyviä tuloksia. Monet teki-
järesurssit tulevat kuitenkin kansalaisopistojen opettajien toimesta. Kansalaisopistoilla 
on taidealan opettajia, joiden osaaminen erilaisissa hankkeissa on tärkeätä. Sen sijaan 
huomiota pitää kohdistaa erilaisten harrastajaohjaajien ja vapaaehtoistyöntekijöiden 
suuntaan. Näitä ohjaajaresursseja tarvitaan, mutta toiminnalle asetetut tavoitteet on 
syytä asettaa ohjaajan mukaan oikean suuntaiseksi. Esimerkiksi vapaaehtoiselta oh-
jaajalta ei voida odottaa tai vaatia tavoitteellista toimintaa, jota arvioidaan. 

Kunnissa toteutettujen projektien kaksi haastetta voi kiteyttää seuraaviin sanoihin: 
resurssipula ja taloudelliset reunaehdot. Tilanne on samankaltainen kuin monessa 
muussakin maakunnassa. Viime vuosien monet taloudelliset leikkaukset ja haasteet 
ovat kiristäneet resursseja ja taloutta siinä määrin, että eri sisältöjen välillä joudutaan 
kilpailemaan tai karsimaan. Tilanne on valitettava ja sille etsitään korvaavia keinoja, 
mutta resurssitilanteen näkökulmaan ei kannata jähmettyä kiinni ja antaa sen estää 
työn kehittämistä eteenpäin. Kyse on ennen kaikkea siitä, miten kulttuurihyvinvoin-
tityötä suunnitellaan ja millaiset yhteistyön mahdollisuudet sen toteuttamiselle luo-
daan. 

Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto
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 Yhteisen työpajan havaintoja

Lokakuun 21. päivä 2020 kulttuuri- ja sotetoimen henkilöstöä kokoontui yhteiseen 
työpajaan kuulemaan tämän selvityksen ensimmäisiä havaintoja ja keskustelemaan 
yhteisesti sen pohjalta rakennetuista kysymyksistä. Pienryhmissä keskusteltiin seuraa-
vista kysymyksistä. 

01. Eriasteiset toiminnat: vuosittaiset tapahtumat ja viikoittaiset tapahtumat?

02. Ammattitaiteilijoiden saaminen projekteihin? Työparimalli?

03. Miten suunnitella projekteja ja hallita resurssi-ja budjettitilanteen epävarmuutta?

04. Tunnistetaan niitä ihmisryhmiä, joille toimintaa     

    pitäisi saada lisää? Miten tätä voisi edistää?

05. Alueelliset voimavarat tunnistetaan ja voisikin miettiä, miten niitä   

   kehittämällä saataisiin luotua osallistumisen ja osallisuuden vetovoimaa?

06. Kuntarajoja ylittävä yhteistyö?

07. Millaista tukea, tietoa ja toteuttamisapua tarvittaisiin tulevaisuudessa?

Yhteisen työpajan keskusteluissa pohdittiin, millaista taidetoimintaa maakunnassa 
on viime vuosina ollut ja samalla syntyi myös uusia ideoita toimintaan. Keskustelussa 
esille nostettiin esimerkiksi sairaalaklovnien toiminta Seinäjoen keskussairaalassa. 

Kun pohdittiin erityis- tai riskiryhmien tavoittamista (kuten kotona olevien ikäihmisten), 
esille nostettiin erilaisia ideoita virtuaalimahdollisuuksista. Todettiin myös, että kotona 
olevien tavoittaminen on vaikeata tietoturvan ja ihmisten löytämisen takia. Syntyi idea 
siitä, että taiteilija voisi esimerkiksi kodinhoitajan kanssa yhdessä vierailla kotihoidon 
piirissä olevien luona.  Aiheen yhteydessä huomattiin, että kulttuuripuolelle tarvitaan 
lisätietoja, miten kotihoidon toimijoiden kanssa voisi edetä ja kuka on oikea henkilö 
ohjeistamaan asiassa. Esille nousi huomio siitä, että kulttuuripuolelle pitäisi tuottaa 
enemmän tietoa sote-toiminnan rakenteista ja yhteyshenkilöistä. Kysyttiin, miten ta-
voittaa sotea tässä kotihoidon yhteistyön vahvistamisessa. Paikalla olleet sote-puolen 
ammattilaiset neuvoivat kääntymään puhelinsoitolla kotihoidon esimiehen puoleen. 
Samoin muistutettiin, että johtavat sosiaalityöntekijät voivat vaikuttaa asioiden etene-
miseen. 
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Työpajan aikana tuotiin esille myös näkemys siitä, että ammattitaiteilijat voisivat olla 
suunnittelutyössä mukana heti alusta lähtien. Kuntien välisen yhteistyön vahvista-
minen on tärkeätä myös tämän asian tiimoilta. Koska huomiota kannattaa kiinnittää 
ennaltaehkäisevään työhön, niin ihmisten tavoittaminen on yksi osa tätä työtä. Kaiken 
kaikkiaan rakentava yhteistyö eri tahojen kanssa on tärkeätä. Samoin tutkimustiedon 
esille tuominen ja rahoituksen hakeminen kehittämishankkeille.

Kuntien kulttuuritoimintalain vastaanotto 

Kunnat ovat eri tavoin ottaneet huomioon kuntien kulttuuritoimintalain, mutta työ 
edistyy monissa paikoissa vauhdikkaasti. Lain muutos vahvistaa monin paikoin sitä 
taide- ja kulttuuritoimintaa, jota on Etelä-Pohjanmaalla tehty jo vuosia. Hyvinvointi-
kertomukset ovat kulttuuristrategian ohella dokumentteja, joita monet kunnat työstä-
vät. Laajaa hyvinvointikertomusta on tehty kyselyvastausten mukaan toistaiseksi vain 
yhdessä kunnassa ja kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen palvelut täydentävät peruspal-
veluiden kokonaisuutta. Tässä vastaaja tuo esille kunnan toimijoiden välisen yhteis-
työn, joka on vienyt asiaa eteenpäin. Osassa kunnista laki kuntien kulttuuritoiminnasta 
ei tule esille omana kokonaisuutenaan, koska hyvinvointikertomukset on toteutettu 
ennen lain voimaan tulemista. Tavoitteena on tietenkin korjata tilannetta seuraavan 
hyvinvointikertomuksen kohdalla. 

Lakimuutos on otettu yleisesti vastaan myönteisesti ja esimerkiksi Seinäjoen kaupun-
gin kulttuuripalveluiden kaikki toiminta pohjautuu uuteen lakiin. Yksi kyselyn vastaa-
jista toteaa heidän olleen erittäin tyytyväisiä lakimuutokseen. Lakiehdotus oli laajalla 
kommentointikierroksella maakunnissa, kunnissa ja muiden toimijoiden taholla ja 
siihen oli kaikkien mahdollista vaikuttaa.

Kyselyyn vastaajista yhden kunnan edustaja kertoo, että

”Palveluasumisen yksiköissä ja päivätoiminnassa toteutuneita kulttuurita-
pahtumia on ollut monenlaisia. Soittajat, laulajat, tanssijat, elokuvat, virike-
toiminta ja taiteen tekeminen ovat tuottaneet kulttuuria näihin yksiköihin. 
Lisäksi juhlapyhien vietto, arjen taidetoiminta ja kirjallisuus ovat olleet osa 
kulttuuritoiminnan muotoja. Kulttuuriyhteisteistyötä on tehty kolmannen 
sektorin kanssa, jolloin tapahtumat ovat liittyneet esimerkiksi kirkkopyhiin, 
kotiseutukulttuuriin tai kesäteatterivierailuihin. Valituilla, erityisesti ikäihmis-
ten asuntoalueilla (Hopiarati Ilmajoki, Jalasjärvi Vanhustentalo-alue ja Kurik-
ka Laurinrinne) on järjestetty yhteisiä tapahtumia, johon alueen asukkailla on 
ollut vapaa pääsy.”
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Kuntien kulttuuritoimintalain edellyttämiä toimia on monissa kunnissa pyritty toteutta-
maan matalankynnyksen ja ilmaisen osallistumisen periaatteella. ”Olemme pyrkineet 
järjestämään enemmän maksuttomia kulttuurikokemuksia”, kuten yksi vastaaja toteaa. 
Kuntien toiminnan tavoitteena on ollut löytää aktiivisesti myös ikäihmisille kohdistu-
neiden kulttuuritapahtumien lisäksi toimintaa kaiken ikäisille. Tämä on tarkoittanut 
konkreettisesti yhteistyön tekemistä nuorisoseurojen, kansalaisopistojen, kirjastojen, 
koulujen, seurakuntien ja muiden tahojen kanssa. Yhden kunnan vastaajan kiteyttämä 
näkemys monipuolisuudesta vahvistaa tarvetta löytää eri kohderyhmien tarpeita.

”Eri kohderyhmien tarpeet on pyritty ottamaan huomioon kohdennetuilla 
ohjelmilla, kuten esimerkiksi päiväkoti- ja hoivakotikiertueita tekevillä esiin-
tyjillä. Julkiset ja kaikille kohdennetut tapahtumat on pyritty pitämään 
matalakynnyksisinä ja asukkaiden mielipiteitä ja toiveita on kuultu ja otettu 
huomioon tarjontaa suunniteltaessa. Kulttuuritarjonta on pyritty pitämään 
niin monipuolisena kuin mahdollista.”

Erilaiset kulttuurihyvinvoinnin suunnitelmat ovat monessa kunnassa parhaillaan työn 
alla. Yksi vastaaja toteaa, että kulttuurikasvatussuunnitelma tullaan laatimaan, kun 
kaupunkistrategia ensin valmistuu ja sen myötä vapaa-aikasuunnitelma. Saman suun-
taisesti myös toisessa kunnassa hyvinvointikertomus on työn alla ja odottaa kuntaan 
palkattavan hyvinvointikoordinaattorin perehtymistä asiaan. 
 
Seuraavat esimerkit ovat Kauhajoen ja Lappajärven toimenpiteistä, kuntien kulttuuri-
toimintalain vaikutuksista toimintaan. 

Kauhajoen kaupungin hyvinvointilautakunta on laatinut kulttuurin kehittämisohjelman 
vuosille 2020-2025. Kehittämisohjelma on ollut kuntalaisten kommentoitavissa netti-
sivuilla ja kulttuuritoimijoiden tapaamisissa. Kehittämisohjelman tärkeimmät kohteet 
on muodostettu yhteisissä palavereissa kulttuuritoimijoiden kanssa. Kehittämisen koh-
teiksi on määritelty esimerkiksi lähtökohta, että 

”Kulttuurihyvinvointi nousee Kauhajoen kulttuurin kehittämisessä yhdeksi 
painopistealueeksi. Laajaa yhteistyötä edistetään eri toimijoiden välillä kult-
tuurin saavutettavuuden parantamiseksi eri elämäntilanteessa olevien hen-
kilöiden kesken.”

Yksi kehittämiskohde on Sanssin kulttuuritalo, josta on rakentumassa kuntalaisten yh-
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teinen, esteetön olohuone. Myös esiintymislavan hankinta on suunnitelmissa, joka
mahdollistaa matalan kynnyksen esiintyjille ja esiintymiselle. Kauhajoen suunnitelmis-
sa on myös huomioida hyvinvointikertomuksessa kulttuurihyvinvointi ja lisätä indikaat-
toreita kulttuurin osalta.

Vahvaa kehittämistä ilmenee myös toisessa kunnassa, jossa halutaan esisijaisesti ottaa 
huomioon ja perustaa toiminta erilaisiin lakeihin, kuten yleisistä kirjastoista annettuun 
lakiin (1492/2016), taiteen perusopetuksesta annettuun lakiin (633/1998), museolakiin 
(729/1992), teatteri- ja orkesterilakiin (730/1992) ja vapaasta sivistystyöstä annettuun 
lakiin (632/1998), sekä tietenkin lakiin kuntien kulttuuritoiminnasta (166/2019). Tässä 
kunnassa vastaaja toteaa tavoitteita seuraavasti: 

”Ilmainen kulttuurituotanto jokaiselle ikäsegmentille (painottuen lapsiin 
ja nuoriin). Lyhyinä esimerkkinä kouluille ja varhaiskasvatusyksiköille 
ostettava taidetuotanto (lähinnä esitysten muodossa), aikuisväestölle ilmai-
set teatterimatkat sekä esitykset, ikäihmisille ilmainen kulttuurituotanto sekä 
uusimpana hoivakotiyksiköille verkostossa tuotettavat taidepajat. 
Avustukset ja stipendit vuosittain kulttuuritoimialalla 26 000 €. Verkostomai-
nen tuottaminen ja luovatalous. Rahallinen panostaminen sekä verkostoyh-
teistoiminta kulttuurikasvatukseen vertaa musiikkiopisto- ja 
kansalaisopistotoiminta. Kotiseutumuseotyö sekä perinnetyö sekä näiden 
toimijoiden avustaminen.”

Vastaajien joukosta löytyy myös kuntatason toimijoita, joiden kohdalla kulttuurihyvin-
vointityön tekeminen on vielä alkuvaiheessa tai sen näkyminen ei välity kunnan toi-
mintatahoille.
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”Sanoisin, että se näkyy olemattoman vähän. Hyvinvointikertomukseen ei ole 
ollut ”meillä” tapana osallistaa eri tahoja, vaan se syntyy lähinnä johtoryh-
män toimesta tai siten, että yksi kokoaa ja jory kommentoi sekä vie päätök-
sen tekoon.” 

”Laki kuntien kulttuuritoiminnasta ei suoranaisesti ole vaikuttanut sote-
kuntayhtymän toimintaan asiassa. Toimintaa on tehty vaihtelevasti viimeisen 
kymmenen vuoden aikana ja se on koettu vain tarpeelliseksi ja hyödyllisek-
si.” 

Vastauksista ei käy tarkemmin ilmi, millaisia erilaiset yhteistapaamiset ovat tai mitä 
niissä on tehty. Ajoittain on myös epäselvää, että luetaanko mikä tahansa yhteinen te-
keminen kulttuurihyvinvoinnin piiriin kuuluvaksi. Vastauksissa näkyy aktiivinen asenne 
ja ote lain ohjeistaman toiminnan käynnistämiseen. Koska lakimuutoksen kautta tuleva 
toiminta käynnistyy verkkaisesti ja erirytmisesti kunnissa, on mielenkiintoista ajatella 
lähitulevaisuuden perspektiivillä sitä, miten kulttuuristrategiat löytävät toteutuksensa 
ja näkyvät sitten kertomuksissa. 

Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto
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 Taide- ja kulttuuritoiminta arjen tasolla

Kulttuurihyvinvoinnin yksi lähtökohta on erilaisten mahdollisuuksien toteutuminen ja 
toteuttaminen arjessa. Taiteen ei tarvitse tapahtua ainoastaan tietyissä organisaatiois-
sa tai erityisinä tapahtumina, vaan taiteen hyvinvointia tuottava voima tapahtuu myös 
arjen keskellä. Tämä ei kilpaile taideorganisaatioiden aseman ja merkityksen kanssa, 
pikemmin päinvastoin. Mitä enemmän ihmisillä on mahdollisuuksia osallistua ja to-
teuttaa itseään taiteen keinoin, sen enemmän myös taideorganisaatioissa tapahtuva 
taidetoiminta voi kiinnostaa kuntalaisia. Toisaalta kulttuurihyvinvoinnin suunnalta kat-
sottuna raja-aidat eri toteuttajatahojen kanssa menevät hyvällä tavalla nurin ja yhteis-
työn voima tuottaa uusia osallistumisen mahdollisuuksia ihmisille. 

Tämän selvityksen kannalta kulttuurin toteutumisen näkökulma arjen toiminnoissa on 
tärkeä. Sillä on suora yhteys kulttuuristrategiaan kirjattuihin lähtökohtiin ja toisaalta 
myös käytännön tilanteissa kulttuuritoimijoiden resurssit ja mahdollisuudet realisoitu-
vat. Yksi kyselyn vastaajista huomioi arjessa tapahtuvan yhteistyön esimerkiksi soten 
kanssa olevan vielä epäselvää: 

”Sote-puolen kanssa emme ole oikein päässyt avaamaan keskusteluyh-
teyttä. Tiedän kuitenkin omien selvittelyiden pohjalta, että sote-yksiköissä 
käy silloin tällöin muusikoita (lähinnä yksi ja sama) ja kuoro esiintymässä. On 
ollut erilaisia muistelutyöpajoja pohjautuen vanhoihin esineisiin jne. Kehi-
tysvammapuolen yksiköistä osallistutaan erittäin aktiivisesti konsertteihin, 
teatteriesityksiin ja taidenäyttelyihin, eli sinne puolelle isot plussat aktiivi-
suudesta.”

Myös toinen vastaajaa huomioi haasteet soten kanssa tehtävästä yhteistyöstä, vaikka 
muuten erilaista kulttuuritoimintaa on tarjolla. 

”Sote-toiminnassa ei järjestetä ollenkaan. Muutoin alueemme kulttuurinken-
tällä tapahtuu paljon ja monipuolisesti niin aktiivisten kulttuuritoimijoiden 
kuin kulttuuritoimenkin ansiosta. Matalakynnyksinen yhteistyö helpottaa ja 
rikastuttaa kulttuuritoimintaa. Vahvimmin se näkyy erilaisten tapahtumien, 
perinnekulttuurin, elävän musiikin, näytelmien ja näyttelyiden muodossa. 
Myös vahvat kyläyhteisöt pitävät huolta yhteisöllisyydestään kulttuurin avul-
la.”
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Soten kanssa tehtävä yhteistyö on nostettu esille useissa muissakin vastauksissa, kun 
pohditaan erilaisia toteutuneita projekteja.

”Toimintaa on pyritty tukemaan ja ylläpitämään soten eri toimialoilla koko 
ajan. Budjetissa on vuosittain määräraha sekä yksikköjen luovaa toimintaa 
varten että yhteiseen toimintaan, esimerkiksi yksiköiden kulttuurivastaavien 
kokoontumisiin. Toiset yksiköt ovat aktiivisempia kuin toiset, mutta tarjolla on 
useimmiten musiikkia ja laulua, kuvataidetta, museosalkkua ja vanhoja 
valokuvia tai valokuvan käyttöä ylipäätään, teatteria/draamaa ja tanssiakin 
sekä ulkopuolisia vierailijoita/harrastajia, jotka esittävät omia osaamisiaan 
ynnä muuta.”

Muutamissa kunnissa on otettu Kaikukorttikokeilu käyttöön. Kyselyn vastaajat eivät ar-
vioi Kaikukortin onnistumista tai toimivuutta, he lähinnä nostavat esille sen olevan yksi 
kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisen malli. Olisikin suotavaa, että lähitulevaisuudessa 
Kaikukortin piloteista koottaisiin tietoa ja arvioita sen toimivuudesta tai kehittämistar-
peesta.

”Lisäksi olemme mukana Kulttuuria kaikille – Kaikukortti –pilotissa, pystym-
me tarjoamaan sote-asiakkaille ilmaisia kulttuuritapahtumia kaikukorttiver-
koston kesken.”

Kyselyn vastaajien kommenttien perusteella vahvistuu käsitys siitä, että kunnissa 
tapahtuu paljon erilaista kulttuuritoimintaa. Yksi suurimmista haasteista on yhteistyö 
sotesektorin toimijoiden kanssa, etenkin kun kulttuurihyvinvoinnin alueella tämän yh-
teistyön merkitys on tärkeä. Asialla on yhteys myös maakunnan kulttuuristrategiassa 
kirjattuun kohtaan, jossa erityisesti yhteistyötä sote-toimijoiden kanssa katsottiin edis-
tettävän ja toivottiin jopa sote-innovaatioiden toteutumista. Kyselyyn vastanneiden tai 
toteutuneiden kulttuurihyvinvoinnin raporttien joukosta ei löydy tämän asian suhteen 
onnistuneita ja toteutunutta yhteistyötä.
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 Kulttuurihyvinvoinnin toiminnan toteuttajat

Kyselyyn vastanneiden vastausten perusteella seuraavassa on ryhmitelty keskeisim-
mät kehittämisen kohteet ja toimintapisteet, joihin vastaajien vastaukset osoittivat 
reittejä. Näitä kohtia tarkastellaan myös selvityksen lopussa kehittämissuuntia ehdot-
tavissa päätelmissä. Kyselyyn vastanneiden joukossa seuraavat kulttuurihyvinvoin-
nin toimintaan liittyvät asiat ovat keskeisimpiä seikkoja kuluneiden vuosien toimintaa 
arvioidessa.

 1. Kunnissa tunnistetaan erittäin hyvin ne ihmisryhmät, joille pitäisi vahvistaa 
     kulttuuritoiminnan saavutettavuutta. Esimerkiksi työttömät, 
     syrjäytymisvaarassa olevat, mielenterveysasiakkaat, nuoret.

 2. Alueelliset voimavarat tunnistetaan ja voisikin miettiä, miten niitä kehittämällä 
     saataisiin luotua osallistumisen ja osallisuuden vetovoimaa?

 3. Vuosittaisten tapahtumien ja festivaalien lisäksi huomiota tulisi kiinnittää arjen 
     taide- ja kulttuuritapahtumiin. Taiteen saatavuutta on hyvä vahvistaa.

 4. Yhteistyötä kulttuurikentän ja sote-sektorin kanssa tulisi vahvistaa.
     On etsittävä niitä keinoja, joilla eri sote-sektorin toimijat voisivat huomioida 
     kulttuuritoimintaa laajemmin: esimerkiksi residenssitaiteilijat, kulttuuriresepti, 
     hoitolaitoksissa tapahtuvat taidetoiminta.

 5. Taiteen ja työelämän välinen yhteistyö on kunnissa vähäistä. Tässä 
     toiminnassa on erinomaista potentiaalia, jota tulisi kehittää lisää.

 6. Ammattitaiteilijoiden työllistymistä on hyvä tukea, koska he pystyvät 
     kehittämään kuntien taide- ja kulttuuritoimintaa yhteistyössä toisten kanssa.

 7. Taloudellinen vaikuttavuus taidetoiminnassa on todennettu esimerkiksi 
     sairaspoissaolokustannuksin, mielenterveyden tukemisena, työmotivaation 
    lisääntymisenä ja hoitojaksojen vähentymisenä. Talouden huomioiminen 
    on keskeinen osa kulttuuritoimintaa, joka on hyvä ottaa huomioon jo 
    projektien alkuvaiheesta lähtien.
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 8. Talouden vahvistusta voidaan lisätä myös yhteistyön kautta: kuntien kulttuuri- 
     ja taidebudjetoinnissa voidaan projektikohtaisesti tehdä yhteistyötä 
     esimerkiksi soten, liikuntapalvelujen kanssa.

 9. Taidetoiminnan rahoitusta pitäisi kanavoida myös sote-budjetista.

 10. Myös rahoituksen hankkiminen ulkopuolisena rahoituksena on tärkeätä, jotta 
       voidaan vahvistaa taidetoiminnan kehittämistä.

 11. Kuntien välinen yhteistyö palvelee kaikkia. Sen toteutumisen esteitä pitäisi 
       poistaa ja löytää keinoja yhteistyön vahvistamiseksi.

 12. Kulttuuristrategiaan on kirjattu kansainvälinen toiminta ja sen 
       mahdollisuuksia on hyvä kartoittaa myös lähitulevaisuudessa.

   



Kuva: Jukka Risikko
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Etelä-Pohjanmaalla on viime vuosina toteutettu useita mielenkiintoisia ja onnistuneita 
hankkeita, joista on koottu hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja. Esimerkiksi aiemmin 
mainitussa Hyvinvointia kuntiin ilman rajoja -hankkeissa tehtiin useita pilotteja, joista 
koottiin koko Pohjanmaan osalta tietoa. Etelä-Pohjamaan viisi pilottihanketta ovat osa-
na tätä koontia. Hankkeen projektipäällikkö Esa Vienamo toteaa: 

”Taiteeseen ja kulttuuriin liittyvien hyvinvointipalvelujen kehittämisessä on 
lähes aina kyse eri toimijaryhmien ja sektoreiden välisestä yhteistyöstä. Käy-
tännössä yhteistyö tarkoittaa usein epämukavuusalueelle hyppäämistä ja 
vieraaseen tai erilaiseen toimintakulttuuriin tutustumista. Tuo askel kannat-
taa ottaa, sillä sen tuloksena voi syntyä uusia innovatiivisia toimintatapoja, 
mieleenpainuvia kohtaamisia ja hyvinvointia kaikille osapuolille.”

Edellä mainittujen hankkeiden kautta ”hyvien toimintojen koosteessa” on esitelty hyviä 
kulttuurihyvinvoinnin toimintamalleja, joiden jatkokehittelyä kannattaisi jatkaa (tämä 
raportti on saatavissa Etelä-Pohjanmaan liitosta):

 » Kulttuurikaverit

 »  Taideapteekki ja kulttuurireseptit

 » Kulttuurikaruselli K-65

 »  ETT Erikoistietotoimisto

 » Kylille kulttuuria

 » Sosiaalinen sirkus 

 » Voimauttava valokuva 

 » Hankasalmen Kulttuuriraitti

 » Radio Valo

 » Kuvionuotit

 » Lucia-mummo
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Kulttuurihyvinvoinnin visioissa voidaan tulevaisuudessa nähdä taidetoiminnan 
olevan yksi sosiaalisesti kestävän yhteiskunnan rakentajista, etenkin kun puhutaan 
kansalaisten hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamisesta ja heikoimmassa ase-
massa olevien tilanteen parantamisesta. Tämän takia painopistettä on siirrettävä 
terveyden ja toimintakyvyn tukemiseen, sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien 
ehkäisyyn sekä sairauden hoidosta hyvinvoinnin aktiiviseen edistämiseen. Väestön 
terveyden edistämiseksi on välttämätöntä, että terveysvaikutukset otetaan huo-
mioon kaikessa päätöksenteossa, myös kulttuuritoimen suunnittelussa ja toteutuk-
sessa.46 Kulttuurihyvinvointiin sijoittaminen on siis kannattavaa monessa suhtees-
sa. Sen tuomat hyvinvointivaikutukset edistävät ihmisten osallisuutta, terveyttä ja 
sosiaalisen elämän laatua. Tämä vastaavasti heijastuu talouteen esimerkiksi ter-
veyskulujen säästöinä.

Sosiaali- ja terveyskeskus voi tukea eri asiakasryhmien omaehtoista harrastamista 
ja osallistumista esimerkiksi antamalla asiakkaalle kulttuurilähetteen tai reseptin. 
Kulttuurireseptiä voidaan kehittää kullekin alueelle monialaisena sosiaali- ja terve-
yshuollon sekä kuntien kulttuuritoimien ja kolmannen sektorin välisenä yhteistyö-
nä.47 Olennaisesti kulttuurihyvinvointityön tulisi olla eri toimijatahojen välistä yh-
teistyötä. Etelä-Pohjanmaan kohdalla kyselyyn vastanneiden vastauksissa ei tullut 
esille eri tahojen välistä yhteistyötä kuin muutamassa vastauksessa. Näissäkin 
tapauksissa yhteistyö nimettiin lähinnä yhteiseksi toiminnaksi jonkin tahon kanssa.

Kulttuurihyvinvoinnin toteutumisen kannalta oleellista on, että kunnalla ja 
terveydenhuollon järjestäjällä on käytössään tietoa taiteen vaikutuksista 
hyvinvointiin ja terveyteen ja toimintamalleja taide- ja kulttuuritoiminnan 
tuomiseksi osaksi toimintaa. Vastaajat toivat tämän näkökulman myös esille 
haasteena siitä, ettei kulttuurihyvinvoinnin käsite itsessään ole kaikille tahoille 
selvä tai sen merkitys ei ole riittävän selkeä. Tästä syystä asiaan on hyvä jatkossa 
tarttua ja suunnitella keinoja tiedon vahvistamiseksi ja eteenpäin viemiseksi. 
On tärkeätä, että yhteinen ymmärrys syntyy monialaisena yhteistyönä soten ja 
kulttuurin välillä.

46     Terveydenhuolto Suomessa. Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2/ 2013, 7, 19.

47     Omaehtoisen harrastamisen ja osallistumisen tukeminen kulttuurilähetteellä tai reseptillä.   
Painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön. Tulevaisuuden 
sosiaali- ja terveyskeskus. THL. https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-
terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/painopisteen-siirtaminen-
raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon?fbclid=IwAR0pVCjcK3KlU6KHL2wZ2Mo

NPKii9g-4DF0BspxXWeDngmLcU3LaX8F3hlk.

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon?fbclid=IwAR0pVCjcK3KlU6KHL2wZ2MoNPKii9g-4DF0BspxX
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon?fbclid=IwAR0pVCjcK3KlU6KHL2wZ2MoNPKii9g-4DF0BspxX
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon?fbclid=IwAR0pVCjcK3KlU6KHL2wZ2MoNPKii9g-4DF0BspxX
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon?fbclid=IwAR0pVCjcK3KlU6KHL2wZ2MoNPKii9g-4DF0BspxX
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TEAviisarin tulosten mukaan valtakunnallisesti kulttuuri Etelä-Pohjanmaalla toteutuu 
kohtuullisen hyvin ja samaa kertomusta voi nähdä myös kyselyyn vastanneiden vasta-
uksista tai hankkeiden raporteista. Monenlaista toimintaa on viimeisen viiden vuoden 
aikana ollut ja uusia hankkeita on menossa. Tästä huolimatta erityisiä kehittämiskoh-
teita on myös tunnistettavissa. TEAviisarin tuloksista voi myös tarkastella maakunnan 
sijoittumista suhteessa valtakunnallisesti kulttuuritoimintaan. Vaikka vertailu itsellään 
ei ole olennaista, se voi tarjota joissakin kohdissa näkökulman siihen, missä vaiheessa 
kehittämistyö on maakunnassa menossa.

Cuporen tekemän Taide, kulttuuri ja hyvinvointi -raportin (2019) mukaan:48

”Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita täydentävät 
ja monipuolistavat sote-palveluita sekä lisäävät mahdollisuuksia kulttuuris-
ten oikeuksien toteutumiseen eri elämäntilanteissa. Taide- ja kulttuuripal-
veluiden vaikuttavuus voi lisääntyä, kun ne ovat yhtä kattavammin erilaisten 
väestöryhmien ja uusien yleisöjen saavutettavissa. Myös vastaavasti so-
te-palveluiden vaikuttavuus voi lisääntyä hyödyntämällä taiteen ja kulttuurin 
vaikutuksia nykyistä paremmin. Potentiaalisia hyötyjiä ovat niin sosiaali- ja 
terveydenhuollon asiakkaat kuin sote-organisaatioiden henkilökunta, taiteili-
jat ja taide- ja kulttuurialan toimijat.”

Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto
48     https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/karkihankeraportti_final.pdf

https://www.cupore.fi/images/tiedostot/2019/karkihankeraportti_final.pdf
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Samainen raportti myös muistuttaa, että Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia -ohjel-
man lopputulemana rahoitusmallit vaativat edelleen työtä ja kehittämistä. Kärkihank-
keen arviointiraportti muistuttaa myös, että

”sosiaali- ja terveyspalvelut ovat erittäin monimuotoinen kokonaisuus ja 
soten asiakaskunnalla voi olla hyvin vaihtelevat kulttuuriset tarpeet. Sosiaa-
li- ja terveyspalvelut poikkeavat toisistaan tavoitteiden, lainsäädännöllisen 
perustan, rahoitus- ja järjestämisvastuiden sekä toimijakentän osalta. Lisäksi 
voidaan erottaa edellisistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuut.”

Jälkimmäinen toteamus liittyy ensisijaisesti siihen, että kulttuurihyvinvoinnin toteut-
tamisen yhteydessä on tärkeätä luoda selkeät tavoitteet ja tarkastella, miten nämä 
tavoitteet saavutetaan. Myös toiminnan arviointi on keskeistä ja yhä tärkeämpää tule-
vien hankkeiden osalta, koska niiden tuottama tieto ohjaa kehittämistyötä ja osoittaa 
heikkouksien ja vahvuuksien kohdat. 



74    /   Taide keskellä arkea!

Hyvinvointitalous

Kulttuurihyvinvoinnin kohdalla nostetaan esille usein myös talous. Talousajattelun 
nähdään olevan merkityksellinen suhteessa terveydenhuollon kuluihin. Taiteen 
vaikutuksista terveyteen on tehty jonkin verran laskelmia (katso esimerkiksi Houni 
2019), mutta lähitulevaisuudessa tarvitaan yhä enemmän numeraalista tietoa ai-
heesta.

Viime vuosina on kansainvälisesti muun muassa OECD:n (Organization for Econo-
mic Co-operation and Development) ja EU:n (European Union) toimesta nostettu 
esiin hyvinvointitaloudellinen näkökulma päätöksentekoon. Eri maissa (Uusi-See-
lanti, Islanti, Skotlanti ynnä muut) julkisessa taloudenpidossa on korostettu sitä, 
että budjettitoimien tehtävänä on kokonaishyvinvointia (taloudellinen, sosiaalinen, 
terveydellinen, kestävä kehitys ynnä muut) parantavien toimenpiteiden toteuttami-
nen. Myös Suomessa hyvinvointitaloudellinen näkökulma on ollut esillä. Suomen 
EU-puheenjohtajakauden aikana Euroopan Neuvosto hyväksyi hyvinvointitaloutta 
koskevat päätelmät. Laajan hyvinvointikäsitteen huomioiminen sopivilla ja riittävillä 
indikaattoreilla sekä hyvinvointibudjetoinnin ottaminen osaksi sosiaaliturvan uu-
distamista ovat tärkeitä elementtejä hyvinvointitalousajattelun konkretisoimisessa 
käytännön työksi.49

Tässä selvityksessä ei varsinaisesti kohdistettu huomiota talouteen. Kyselyyn vas-
tanneet ihmiset toivat taloudelliset resurssit esille huomioidessaan erilaisten hank-
keiden rahoitusmahdollisuuksia. Tämä on tietenkin peruspohja talouden ajattele-
miselle kulttuurihyvinvoinnin toiminnassa. Se kuvaa investointia eli sitä, millaisilla 
rahasummilla kulttuurihyvinvointia voidaan toteuttaa ja mistä kautta tämä raha 
kulkeutuu toimintaan. Hankkeissa ei kuitenkaan ole raportoitu taloudellista onnis-
tumista tai taloudellisia vaikutuksia. Lähivuosina tämä seikka tulee yhä tärkeäm-
mäksi, sillä sotetoiminnoissa hyvinvointitalous on keskeistä ja myös taide- ja kult-
tuuritoiminnan taloudellisia vaikutuksia halutaan arvioida.

Esimerkkiä voisi hahmottaa, vaikka väestöennusteen merkityksen kautta hyvin-
vointitalouteen. Etelä-Pohjanmaan kohdalla ennuste kertoo, että ikääntyneiden 
määrä kasvaa tulevina vuosina reilusti. 

49     https://www.julkari.fi/handle/10024/137430

https://www.julkari.fi/handle/10024/137430
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Tämä tarkoittaa myös terveydenhuollon menojen kasvua. Ennaltaehkäisevästi olisi 
mahdollisuus suunnitella kulttuuriosallisuutta, joka tukisi hyvinvointia ja mahdollistaisi 
ikääntyvien kotona asumisen mahdollisimman pitkään. On hyvä huomioida myös se, 
että tässä ikääntyneiden ryhmässä ovat parhaillaan työelämässä olevat ihmiset, joiden 
koulutustaso ja eliniän ennuste ovat korkeammat kuin edellisellä sukupolvella.

Väestöennuste ikäryhmittäin Etelä-Pohjanmaalla vuoteen 204050

Osalle ikäihmisistä kulttuuririennot ovat elämäniloa ja sosiaalista osallisuutta ylläpitä-
vä voimavara. Kulttuurilla on merkitystä syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemises-
sä sekä terveyden ylläpitämisessä. Yli 80-vuotiaat suomalaiset ovat erityisen heikossa 
asemassa taide- ja kulttuuripalveluiden saatavuuden ja osallisuuden näkökulmasta 
tällä hetkellä. Kiinnostusta kulttuuriin olisi, mutta heikentyvä terveys, liikkumisen 
esteet, taloudellinen tilanne sekä seuran puute aiheuttavat sivuun jäämisen palveluis-
ta.51

50     5.12.2020 Tilastokeskus/Väestöennuste 2019 SeutuNet.
51     Pynnönen & Mitchell 2012.



76    /   Taide keskellä arkea!

Kansallisen politiikan ja palvelurakenteiden uudistamisen tavoite on, että yhä 
useampi ikäihminen asuisi kotonaan mahdollisimman pitkään. Se synnyttää kas-
vavan tarpeen kotiin vietäville palveluille. Kotona asuvien ikäihmisten hyvinvoin-
tia voidaan lisätä merkittävästi kotiin tuotavilla taide- ja kulttuuripalveluilla, jotka 
vaikuttavat kokonaisvaltaisesti hyvinvointiin ja ennaltaehkäisevät yksinäisyyttä sekä 
vähentävät terveyspalveluiden käyttöä. Kulttuurinen vanhustyö on taiteen, taide-
toiminnan, luovuuden ja kulttuurin tuomista eri tavoin osaksi vanhustyötä ja sen 
kehittämistä. Kulttuurisella vanhustyöllä tarkoitetaan kulttuuria ja luovuutta arvos-
tavaa näkökulmaa, arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat suunnittelun, johtamisen, 
erilaisten käytänteiden sekä arjen taustalla. Kulttuurista vanhustyötä voivat olla 
toteuttamassa niin vanhustyön ammattilaiset, taiteen ja kulttuurin ammattilaiset 
kuin vapaaehtoiset. Kulttuurisessa vanhustyössä ikäihmisen kulttuuriset oikeudet 
tunnustetaan osaksi laadukasta ja omannäköistä elämää.52 Kulttuurinen vanhustyö 
ja sosiaalihuollon järjestämät taiteilijavierailut tuovat sisältöä vanhojen ihmisten 
päiviin. Taiteilijan pitkäkestoinen työskentely ikäihmisen kotona luo kohtaamisia ja 
merkityksen tunteita. Hyviä kokemuksia on myös ikäihmisille räätälöidyistä virtuaa-
lisista kulttuurikohtaamisista, mikäli laitteiston käyttöönottoon ja toimintaan liittyvät 
esteet saadaan ratkaistua.53

     
52     Laura Huhtinen-Hilden et al. 2017.
53     Tänään kotona 2017. Katso myös Rosenlöf 2014.

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon?fbclid=IwAR0pVCjcK3KlU6KHL2wZ2MoNPKii9g-4DF0BspxX
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankevalmistelun-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon?fbclid=IwAR0pVCjcK3KlU6KHL2wZ2MoNPKii9g-4DF0BspxX
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 Paikallisten taiteilijoiden työn vahvistaminen

Kulttuurihyvinvoinnin tärkein voimavara ovat osaavat ammattilaiset. Koulutettujen 
ammattitaiteilijoiden rinnalla kulttuurihyvinvoinnin tai taideasiantuntemusta omaa-
vien ammattilaisten osaaminen on toiminnan ydin. Tällä tarkoitetaan sitä, että laa-
dukas taide- ja kulttuurialan osaaminen mahdollistaa sen, miten kunnissa kulttuu-
rihyvinvointia pitäisi kehittää ja ennen kaikkea toteuttaa tavoitteiden mukaisesti. On 
tärkeätä, että kulttuurihyvinvoinnin työtä suunniteltaessa taidealan ammattilaiset 
otettaisiin heti mukaan hankkeiden, projektien ja muiden toimintojen suunnitelmiin. 
Kun ammatillisen osaamisen näkökulma otetaan jo hankkeiden suunnitteluvai-
heessa mukaan, osataan huomioida paremmin yksityiskohtia ja kehittää hankkeita, 
joiden hyvinvointivaikutuksille voidaan asettaa tavoitteita.

Toinen kiinnostava työskentelymalli olisi aktivoida paikallisia taiteilijoita ideoimaan 
ja kehittämään kuntien sisäistä ja kuntien välistä kulttuurihyvinvoinnin toimintaa. 
Millaisia hankkeita ja ideoita heiltä tulisi? Sopivan kehittämisrahan turvin he saat-
taisivat itse tuottaa käytäntölähtöisiä ja toteuttamiskelpoisia malleja, jotka sopisivat 
alueelle paremmin kuin ulkopuolelta tulevat mallit. Tässä asiassa Etelä-Pohjanmaa 
voisi olla edelläkävijä. Taiteilijavetoiseen kehittämistyöhön voisi osallistua eri sote-
toimijat siten, että taiteilijat osaisivat ehdottaa juuri asiakaskunnan tilanteen tuntien 
heille sopivaa taidetoimintaa.  

Cuporen Taide, kulttuuri ja hyvinvointi -raportissa (2020) taiteilijoiden osaaminen 
huomioitiin lyhyesti, mutta tarpeellisella tavalla. Tätä lausumaa kannattaa tunnus-
tella tarkemmin myös jokaisen kunnan taholla.

”Taide- ja kulttuurialan toimijoiden markkinointi- ja tuotteistamisosaamista 
tulee vahvistaa. Taide- ja kulttuuritarjonnan lisääminen osana sote-
palveluita edellyttää, että taide- ja kulttuuripalveluita osataan myydä ja 
markkinoida niitä potentiaalisesti ostaville organisaatioille. Myös 
yritysmaailmaa ja työterveyspalveluita kannattaa pohtia potentiaalisina 
ostajina. Toimiminen sote-organisaatiossa tai niiden kanssa edellyttää 
organisaatioiden toimintakulttuurin ja -logiikan ymmärrystä. Asiaa voidaan 
edistää muun muassa taide- ja kulttuurialan koulutussisältöjä ja täydennys-
koulutusmahdollisuuksia tarkastelemalla.
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Taide- ja kulttuurialan työntekijöiden työllistymistä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen piiriin voidaan tulevaisuudessa pitää myös eräänä toiminnan 
vaikuttavuuden mittarina. Jotkut kehittämishankkeet analysoivat, että taiteen 
kentällä ei tällä hetkellä ole riittävästi tarjontaa, jos soveltavan 
taiteen kysyntä sote-palveluissa kasvaa. Asiassa on suuria alueellisia eroja 
maakuntien välillä. Tulevaisuudessa tulisi lisäksi pohtia, millainen rooli taide- 
ja kulttuurilaitoksilla on taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden toteutumises-
ta, myös sote-palvelujen piirissä olevien henkilöiden osalta. OKM:n ohjaus 
valtionosuusjärjestelmän (VOS) piirissä oleviin taide- ja kulttuurilaitoksiin 
on tärkeä huomioida ja kehittää VOS-järjestelmää tarvittaessa myös näiden 
teemojen osalta. Myös vapaan sivistystyön roolia tulisi tuoda enemmän 
esiin saavutettavuuden edistämisessä. Kärkihankeen kehityshanketoimijoille 
vuonna 2018 tehdyn kyselyn mukaan palveluiden tuottajien välinen yhteis-
työ koetaan keskeiseksi.”

 Kulttuuriresepti

Suomessa kulttuuriin liittyvä lähetetoiminta eli kulttuuriresepti ei vielä ole vakiin-
tunutta. Kuten liikuntaan liittyvässä lähetetoiminnassa, myös kulttuurilähetteessä 
kysymys on palveluketjun aktivoitumisesta toimimaan yhdessä asiakkaan hyvin-
voinnin ja terveyden edistämiseksi. Keskeistä toiminnan onnistumiselle on tunnis-
taa ohjauksen paikka. Sosiaalihuollossa tämä toteutuu monissa kunnissa hyvin. 
Asiakkaille voidaan antaa kulttuuripassi (vapaalippu kuten Kaikukortti) tukemaan 
mielekästä elämää. Monissa paikoissa Suomessa lastenneuvolatoiminnassa on 
jo käytössä hyviä kulttuurilähetetoimintamalleja. Myös terveydenhuollon kautta 
toteutettavasta kulttuurireseptin käytöstä on kokeiluja. Terveydenhuollon kautta 
toteutettavalla lähetetoiminnalla osana palveluohjausta on valtava potentiaali kan-
salaisten hyvinvoinnin ja terveyden ja osallisuuden tukemisessa.

Britanniassa kulttuuriresepti (Arts on Prescription) on ollut käytössä parikymmentä 
vuotta. Kulttuuriresepti on osa laajempaa syrjäytymistä ehkäisevää lähetetoimintaa 
(Social Prescribing). Se on suunnattu potilaille, joilla on sosiaalista eristäytymistä, 
psykososiaalisia haasteita tai yksinäisyyden tunnetta. Yksinäisyyden ja eristäyty-
neisyyden tunteet aiheuttavat noin 20–30 % kaikista Britannian lääkärikäynneistä. 
Kulttuurireseptillä potilas ohjataan linkkityöntekijälle (link worker), jonka tehtävänä
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on ohjata potilas yhteisölliseen taidetoimintaan.

Britanniassa kulttuuriresepti on useimmiten toteutettu yhteistyössä paikallisten 
taidejärjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Lisäksi jotkut lääkäriasemat ovat 
järjestäneet omaa toimintaa. Toimintaa ovat rahoittaneet Britanniassa Arts Council, 
paikalliset viranomaiset, terveydenhuolto ja muut paikalliset toimijat. Kulttuurire-
septillä on pystytty tukemaan esimerkiksi mielenterveysongelmien hoitoa, kroo-
nisten kipujen hallintaa sekä monimutkaisten ja pitkäaikaisten sairauksien hallin-
taa. Lisäksi on saatu tuloksia sosiaalisen tuen sekä hyvinvoinnin lisääntymisestä. 
Kulttuuriresepti- ja lähetetoiminta on Britanniassa vähentänyt asiakkaiden käyntiä 
perusterveydenhuollossa 37 % ja erikoissairaanhoidossa 27 %. Suomessa sosiaali- 
ja terveydenhuollon asiakkaista 7–10 % on palvelun suurkuluttajia. Heidän käyttä-
miensä sote-palvelujen kulut ovat arviolta noin 80 % kaikista kustannuksista. Bri-
tannian lukujen valossa on selvää, että taidetoiminnalla on positiivisia vaikutuksia 
terveydenhuollon menoihin.54

Kuva: Etelä-Pohjanmaan liitto 

54     Katso lisää aiheesta Houni, Turpeinen, Vuolasto 2020.
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 Taiteilijat kehittäjinä työelämässä ja organisaatioissa

Taiteilijoiden ammattikuvassa on tapahtunut viimeisen vuosikymmenen aikana 
suuria muutoksia. Suomalaiset taiteilijat ovat korkeasti koulutettuja ja heidän osaa-
mistaan arvostetaan monella tavoin. Monet taiteilijat ovat tehneet oman taiteilijan 
työnsä rinnalla opettamista vuosisatojen aikana, mutta toimeentulon haasteiden 
keskellä myös monet muut sivutyöt ovat antaneet mahdollisuuden oman taiteen 
toteuttamiseen. Taidekoulutuksen laajentuessa ja yhteiskunnan tarpeiden muutok-
sessa, myös taiteilijoiden työhön on yhä enemmän tullut odotuksia laajentaa osaa-
mistaan yhteiskunnan moninaisuuden hyväksi.

Monet taiteilijat kokevat myös itse olevansa sosiaalisesti sitoutuneita ja haluavansa 
toteuttaa taidetta erilaisissa ympäristöissä, erilaisia ihmisiä kohdaten ja siten jakaen 
työnsä kokemuspintaa.55 Kulttuurihyvinvoinnin tutkimusvaikutusten merkityksen 
kasvaessa huomio taiteilijoiden osaamiseen kohdistuu entistäkin tarkemmin. Kan-
sainvälisesti on huomioitu, että taiteilijat ovat ”uusi ammattikunta” oman osaami-
sensa kautta, joka tulee jatkossa vaikuttamaan merkittävästi hyvinvoinnin ja tervey-
den kysymyksiin.

Puhuttaessa taiteen merkityksestä työhyvinvoinnille on tärkeätä erottaa toisistaan 
toisaalta taide ja taidelähtöiset menetelmät ja toisaalta luovuus. Viimeksi mainittu 
on jotakin, jota työntekijä tarvitsee päivittäin työssään – ensin mainittu voi tarjo-
ta siihen mahdollisuuksia ja työvälineitä. Taiteen mahdollisuudet työhyvinvoinnin 
parantajana ja lisääjänä toteutuvat oikeastaan kahta kautta. Yhtäältä taiteen ko-
keminen ja tekeminen työkontekstissa lisää sitoutumista sekä ryhmäytymistä ja 
toisaalta antaa välineitä työn merkityksellisyyden löytämiseen ja oman luovuuden 
toteuttamiseen. Työn tuottavuuden kannalta taidelähtöiset menetelmät tarjoavat 
mahdollisuuden murtaa vanhoja toimintamalleja ja tavoitella uusia, yksilön hyvin-
vointia tukevia ja luovuudesta kumpuavia innovaatioita.56

Osallistavan taidetoiminnan vaikutuksia työn toimintakulttuureihin ja työolosuh-
teiden muokkaamiseen on tutkittu runsaasti. Työpaikalla toteutetun osallistavan 
taidetoiminnan on osoitettu mm. laajentavan työntekijöiden

55     Katso Ansio et al. 2019.
56     http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri%20
ja%20taide%20hyvinvoinnin%20edistajina.pdf?sequence=1&isAllowed=y

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri%20ja%20taide%20hyvinvoinnin%20edistajina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/161547/Rap_34_2019_Kulttuuri%20ja%20taide%20hyvinvoinnin%20edistajina.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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näkökulmia omasta työstään, kannustavan kokeilemaan ja kehittämään uudenlai-
sia työtapoja, poistumaan tavanomaiselta mukavuusalueeltaan ja hyödyntämään 
erilaisia työmetodeja osana työarkeaan. Osallistava taidetoiminta työpaikoilla on 
syventänyt yhteistyötä ja lisännyt sen määrää sekä kannustanut aloittamaan yh-
teistyötä sellaisten henkilöiden kesken, jotka eivät muutoin olisi työskennelleet 
yhdessä. Toiminta on yhteydessä parempaan ilmapiiriin työyhteisöissä. Sen sijaan 
osallistavaan taidetoimintaan pohjautuvia kehittämisinterventioita, joilla innostet-
taisiin muokkaamaan työn piirteitä ja työolosuhteita, on toistaiseksi tutkittu hyvin 
vähän.

Työyhteisöissä toteutetuilla taideinterventioilla on myönteisiä vaikutuksia organi-
saatiotaitoihin ja johtamiseen, työntekijöiden väliseen yhteistyöhön ja itsensä ke-
hittämiseen. Taidelähtöisellä kehittämisellä ajatellaan olevan suuriakin epäsuoria 
taloudellisia vaikutuksia, mistä on yksittäistä näyttöä. Kansainvälisten tutkimusten 
mukaan työpaikan järjestämään taidetoimintaan osallistuminen on yhteydessä 
erityisesti työntekijöiden psyykkiseen terveyteen. Tutkimuksissa on koottu näyttöä 
muun muassa taidetoiminnan vaikutuksista terveydenhuoltoalan työntekijöiden 
stressin ja uupumusoireiden vähenemiseen, hyvinvoinnin kohenemiseen ja suoriu-
tumiseen työssä.

Taiteen edistämiskeskuksessa läänitaiteilija Krista Petäjäjärvi on kehittänyt ver-
kostoa, jonka tehtävänä on ollut koota yhteen taide- ja kulttuurialojen osaamista 
organisaatioiden kehittämisessä. Tämä työelämään keskittyvä lähtökohta kehittää 
taiteen mahdollisuuksia työelämässä paitsi hyvinvoinnin myös organisaatioiden 
kehittämisen näkökulmasta. Monet organisaatiot ovat kokeilleet taiteilijan palkkaa-
mista ja residenssitaiteilijan hyödyntämistä osana työelämän toimintaan. Tulokset 
ovat olleet myönteisiä. Taiteilijat ovat voineet yhdessä työntekijöiden kanssa kehit-
tää sisältöjä ja toisaalta myös auttaa työntekijöitä näkemään tuttuja asioita uusista 
näkökulmista.

TOO = Taide osana organisaatioita

Projekti kehittää taiteen ja työelämän välisiä rajapintoja.
TOO-verkosto kokoaa taiteilijoita, kulttuuritoimijoita, kehittäjiä, konsultteja ja muita, joille 
teema on kiinnostava. Verkosto keskustelee fb-ryhmänä ja kokoontuu noin neljä kertaa 
vuodessa työpajoihin ja erilaisiin verkostoitumistapahtumiin. Seuraa ajankohtaisia TOO-
tapahtumia Taiken tapahtumakalenterista ja tule mukaan facebook-keskusteluun Taide 
osana organisaatioita -ryhmässä!

Verkostoa koordinoi läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi.

Projektin kesto: 1.11.2017 - 31.12.2021

https://www.taike.fi/fi/tapahtumat
https://www.facebook.com/groups/1978384149089505/
https://www.taike.fi/fi/henkilosto?p_p_id=usersearch_WAR_usersearchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-2&p_p_col_count=2&_usersearch_WAR_usersearchportlet_action=search
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 Monialaisten palvelutarpeiden tunnistaminen

Juha Koiviston ja Hanna Tiirinkin (2020) toimittamassa työpaperissa monialaisten 
palvelutarpeiden tunnistamista on käsitelty eri näkökulmista. Monialaisten palvelu-
tarpeiden käytön syiksi on tunnistettu esimerkiksi työttömyys, työkyvyt-
tömyyseläke, päihdeongelmat, asiakkaan itse raportoima huono terveydentila, 
krooniset sairaudet ja yleinen tyytymättömyys elämäntilanteeseen.57 Paljon pal-
veluja käyttäviä on myös pyritty profiloimaan ja heidän on tunnistettu jakautuvan 
esimerkiksi kuormittuneisiin lapsiperheisiin, erityistä tukea tarvitseviin vanhempiin, 
moniongelmaisiin asiakkaisiin ja päihdeasiakkaisiin.58 Kapiaisen ynnä muut (2010) 
selvityksen mukaan mielisairaus oli selvästi merkittävin pääkaupunkiseudun erit-
täin kallista (yli 75 000 euroa vuodessa) palvelukäyttöä selittävä tekijä vuonna 
2006. Tämän asiakasryhmän suurimman kustannuserän (40 %) muodosti psykiatri-
nen vuodeosastohoito, mutta he käyttivät myös somaattisen erikoissairaanhoidon 
vuodeosastohoitoa. Noin 40 prosentilla erittäin kalliista asiakkaista oli mielisairaus 
ja 15 prosentilla masennus. Joko mielisairaus tai masennus oli 44 prosentilla kalliis-
ta potilaista.

Koivisto ja Tiirinki toteavat, että kalliiden asiakkaiden palvelukäyttöä voitaisiin vä-
hentää ja järkevöittää varhaisella tunnistamisella sekä palvelujen ja hoitokäytäntö-
jen (ml. ennaltaehkäisevät palvelut) tehostamisella. Myös asiakkaiden profiloinnilla 
ja monialaisten palvelujen yksilöllisellä yhteensovittamisella voitaisiin vaikuttaa 
palvelujen käyttöön.58 Kalliiden asiakkaiden lisäksi tästä hyötyisivät myös monet 
muut asiakasryhmät, jotka käyttävät paljon erilaisia sotepalveluja. Henkilöstöraken-
teen ja soteammattilaisten yhteistyön sujuvoittaminen voisi vähentää päällekkäis-
tä työtä, vähentää turhia ja peruuttamattomia käyntejä sekä nopeuttaa asiakkaan 
pääsyä palvelujen piiriin. Palvelujen yhteensovittaminen edellyttää sujuvaa yhteis-
työtä sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten välillä.59

Tiedon kokoaminen ja jakaminen yksilöllisessä palvelukokonaisuudessa toimivien 
eri ammattilaisten kesken ennen tunnistamista, tunnistamisen aikana sekä tunnis-
tamisen jälkeen on asiakkaan hoidon jatkuvuuden sekä hänen palvelutarpeidensa 
näkökulmasta erittäin keskeistä. Keskeinen haaste on, mitä monialaista palvelujen 
yhteensovittamista tarvitsevan asiakkaan asiakaspolulla tapahtuu tunnistamisen 
jälkeen ja miten vaikuttavasti yhteensovittaminen onnistuu sosiaali- ja terveyspal-
velujen asiantuntijoiden toimesta ja eri palvelujen välillä.60

57     Huhtakangas ynnä muut 2019; Kaattari ynnä muut 2015
58     Ylitalo-Katajisto ynnä muut 2018a
59     Huhtakangas ynnä muut 2019; Ylitalo-Katajisto ynnä muut 2018b

60     Katso https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.
pdf?sequence=1&isAllowed=y

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Kuntien tehtävät ovat lähitulevaisuudessa yhä vaativimpia ja työtä riittää. Kunnat 
kulkevat sote-uudistuksen kanssa eteenpäin ja se tuottaa paljon uusia toiminnalli-
sia haasteita. Lisäksi on huolehdittava kuntalaisten koulutuksesta, työllistymisestä, 
alueen matkailusta, kulttuuriperinnöstä ja alueen väestön kehittymisestä. Resurs-
seja vaaditaan eri tahoilla ja monet taloushaasteet tuottavat kiperiä tilanteita juuri 
työvoiman ja tavoitteiden toteuttamisen välisessä suhteessa. 

Tämän selvitystyön myötä on esitetty useita hyviä toimintamalleja ja voimavaroja 
siihen, miten Etelä-Pohjanmaan maakunnassa voitaisiin viedä kulttuurihyvinvoin-
tia eteenpäin laaja-alaisesti kuntien toimintaa kehittäen. On tietenkin vaikea antaa 
yksiselitteisiä vastauksia ja ohjeita. Monet ehdotukset ovat nimenmukaisesti toi-
mintakelpoisia mahdollisuuksia. Kaikkia asioita ei voi toteuttaa kerralla, joten hyvä 
toimintasuunnitelma on tarpeen. Kuten myös toteutuneiden asioiden seuraaminen. 
Tämän selvityksen perusteella alla listatut asiat ovat tärkeimmät, joita 
Etelä-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin toiminnassa pitäisi kehittää.

Lyhyen aikavälin toiminta:

01. Kulttuurihyvinvointityön kirkastaminen, 
toimintamalli ja tiedon jakaminen.

02. Yhteistyön rakentaminen soten kanssa. Kartoitus soten 
toiminnasta ja suunnitelma kulttuurihyvinvoinnin toteuttamiseksi.

03. Alueellisen välittäjätoiminnan rakentaminen: 
kuka välittää taiteilijoiden työtä.

04. Hankerahoituksen hakemisen ja kehittämistyön 
vahvistaminen. Tutkimushankkeiden käynnistäminen.

05. Kuntien välisen yhteistyön rakentaminen. Miten kunnat voisivat 
yhdessä toteuttaa kuntien kulttuuritoimilain edellyttämiä toimia.

06. Yksittäisten indikaattoreiden kehittäminen. TEAviisarin tiedot 
auttavat valitsemaan ne kohteet, joiden kehittäminen kannattaa aloittaa 
heti. Kaikkea ei voi tehdä yhtä aikaa, joten kohdistaminen kannattaa.
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Pidemmän aikavälin toiminta:

01. Ikääntyneiden hyvinvoinnin ennaltaehkäisevä 
toiminta – kulujen säästäminen.

02. Monialaisten asiakkaiden tunnistaminen ja heille suunnattu 
kulttuuri-hyvinvointitoiminta, mielekkään elämänasenteen 
vahvistaminen ja mielenterveysongelmien vähentäminen.

03. Maakunnan alueella erityisesti taide- ja kulttuurialojen 
ylempien koulutus mahdollisuuksien kehittäminen.

Toiminnan voimavarana ovat yhteistyöverkostot ja tiedolla vaikuttaminen. Ete-
lä-Pohjanmaa on ollut vuodesta 2017 mukana Taikusydämen 61 valtakunnallisessa 
verkostossa omalla alueellaan. Taikusydämen toimintaverkosto on tehnyt merkit-
tävää yhteistyötä yli kuntarajojen. Tällä hetkellä toiminnassa on mukana 18 jäsentä 
maakunnan alueelta.62

Yhteistyö on tärkeätä ja sen jatkuvuudesta on hyvä pitää kiinni. Taikusydän tuottaa 
ajankohtaista tietoa, järjestää koulutusta ja tapahtumia, joissa kuntien mukana olo 
on tärkeätä. Taiteen edistämiskeskuksen työn lähtökohtana on valtakunnallinen 
toiminta, mutta esimerkiksi Etelä-Pohjanmaan projekteissa ei mainittu läänintaitei-
lijoiden läsnäoloa tai projektien käynnistämistä laisinkaan.

61     https://taikusydan.turkuamk.fi/alueverkostot/etela-pohjanmaapohjanmaa/

62     https://taikusydan.turkuamk.fi/alueverkostot/etela-pohjanmaapohjanmaa/
Seuraavat yhteistyötahot ovat mukana Taikusydämen toiminnassa:
Etelä-Pohjanmaan liitto
Pohjanmaan liitto
SÖFUK / KulturÖsterbotten
Vaasan kaupunki
Seinäjoen kaupunki
Pohjanmaan tanssin aluekeskus
Kulttuurikollektiivi Silta ry
Kuntayhtymä Kaksineuvoinen
Kokkolan kaupunki
Lapuan kaupunki
Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
Seniorikonsertit ry
FDUV – Förbundet De Utvecklingsstördas Väl
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder rf
Pedersören kunta
Uusikaarlepyyn kunta
Pohjalainen taiteilijaliitto
Etelä-Pohjanmaan muistiyhdistys

https://taikusydan.turkuamk.fi/alueverkostot/etela-pohjanmaapohjanmaa/
https://taikusydan.turkuamk.fi/alueverkostot/etela-pohjanmaapohjanmaa/
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Maakunnan koon ja kulttuurisen aktiivisuuden huomioiden on hämmentävää, että 
läänintaiteilijoiden työ ei näkynyt tämän selvityksen viiden vuoden aikana juuri 
laisinkaan. Tämä erityisen merkittävä huomio ei kohdistu maakunnan toimintaan, 
vaan Taiteen edistämiskeskuksen organisointiin läänintaiteilijoiden työprojektien 
suuntaamisessa.

Tiedolla vaikuttaminen on tärkein työväline, kun kehitetään kulttuurihyvinvoinnin 
toimintoja, saavutettavuutta ja asenteita asiaa kohtaan. Selvityksessä tuli ilmi, että 
kulttuurihyvinvoinnin käsite ei välttämättä ole kaikille selkiytynyt ja tästä syystä 
maakunnan alueella voitaisiin miettiä, miten tietoa asiasta voisi viedä eteenpäin. 
Tiedonkeruun mittareista (TEAviisari, hyvinvointibarometrit ja niin edelleen) on 
mahdollista seurata maakunnan ja kuntien tilannetta, tehdä visioita ja toimenpide-
suunnitelmia. Erityistä huomiota kannattaa kiinnittää ennaltaehkäisevään työhön. 
Tämä painopiste on kirjattu kulttuuristrategiaan, mutta toiminnallisella tasolla pitäi-
si pystyä reagoimaan myös lyhyellä varoitusajalla.

Hyvän ja onnistuneen toiminnan edellytykset ovat monen asian yhteistyön tulosta. 
Seuraavat laajemmat kehittämisehdotukset pohjautuvat käytössä olleisiin materi-
aaleihin ja kyselyn vastauksiin. Näiden tukena on ollut laajempaa tietoa ja visioita, 
joita kulttuurihyvinvoinnin suhteen käydään esimerkiksi ministeriöiden taholta. 
Myös kuntien talousennusteita on näiden yhteydessä huomioitu. On myös selvää, 
että keskeneräinen sote-uudistus tuo kuntien toimintaan oman jännitteensä. Tätä 
selvitystä kirjoittaessa sote-uudistuksesta on käytettävissä väliaikatietoja, joten 
varsinaiset sote-uudistuksen vaikutukset on nähtävissä vasta tulevaisuudessa. Iso 
kysymys on se, että kuntien motivaatio voi olla muutoksessa, kun sotesektorin pal-
velut siirtyvät pois kunnista.

https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/139138/URN_ISBN_978-952-343-459-2.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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Seuraavaan laatikkoon on koottu kulttuurihyvinvointityötä tukevien toimintataho-
jen tietoja ja Kulttuurisoten 63 aikana syntyneitä toimintamalleja.

Hyte-toimintamallien kehittäminen: 
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/vaikut-
tavat-toimet/hyte-toimintamallien-arviointi

Innokylä kokoaa kulttuurihyvinvointiin liittyvää toimintaa: 
https://innokyla.fi/fi

Tämän linkin takaa löytyvät tällä hetkellä Etelä-Pohjanmaalla meneillään ole-
vat kehittämishankkeet: 
https://innokyla.fi/fi/general-models?keyword=&area=Etel%C3%A4-Pohjan-
maa&phenomena=All&target_group=All&development_phase=All

Taikusydän – taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. 
Tietopankki ja toiminta löytyvät osoitteesta: 
https://taikusydan.turkuamk.fi/

Takuulla -hankkeet. Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia kaikenikäisille. 
Itä-Suomen hyvinvointivoimala: 
https://www.hyvinvointivoimala.fi/takuulla-hanke/

Kulttuuria kaikille – kaikukortti: 
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti

Taideapteekki. Jyväskylän kulttuuripalvelut: 
https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/kulttuuripalvelut/ikaihmiset/taideapteekki

Alvar-kuvapuhelinpalvelu. Vaasa: 

https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/sosiaalipalvelut-ja-arjen-tuki/arjen-tuki-ikaih-

misille/kotihoito/alvar-palvelu/

Senioriranneke. Turku: 

https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/rannekkeet/senioriranneke

63     Kulttuurisote oli kuuden maakunnan kumppanuushanke, jonka loppuraportti on 1/2019 
luettavissa seuraavan linkin kautta: https://www.psshp.fi/documents/7796350/8484057/Kulttuu-
risote_2018_yhteinen_loppuraportti_2019_verkkoon.pdf/4dccea08-4e9e-4fe5-9c1c-b1ff3563651c

https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/vaikuttavat-toimet/hyte-toimintamallien-arviointi
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/vaikuttavat-toimet/hyte-toimintamallien-arviointi
https://innokyla.fi/fi
https://innokyla.fi/fi/general-models?keyword=&area=Etel%C3%A4-Pohjanmaa&phenomena=All&target_group=All&development_phase=All
https://innokyla.fi/fi/general-models?keyword=&area=Etel%C3%A4-Pohjanmaa&phenomena=All&target_group=All&development_phase=All
https://taikusydan.turkuamk.fi/
https://www.hyvinvointivoimala.fi/takuulla-hanke/
http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
https://www.jyvaskyla.fi/kulttuuri/kulttuuripalvelut/ikaihmiset/taideapteekki
https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/sosiaalipalvelut-ja-arjen-tuki/arjen-tuki-ikaihmisille/kotihoito/alvar-palvelu/
https://www.vaasa.fi/asu-ja-ela/sosiaalipalvelut-ja-arjen-tuki/arjen-tuki-ikaihmisille/kotihoito/alvar-palvelu/
https://www.turku.fi/kulttuuri-ja-liikunta/liikunta/rannekkeet/senioriranneke
https://www.psshp.fi/documents/7796350/8484057/Kulttuurisote_2018_yhteinen_loppuraportti_2019_verkkoon.pdf/4dccea08-4e9e-4fe5-9c1c-b1ff3563651c 
https://www.psshp.fi/documents/7796350/8484057/Kulttuurisote_2018_yhteinen_loppuraportti_2019_verkkoon.pdf/4dccea08-4e9e-4fe5-9c1c-b1ff3563651c 


88    /   Taide keskellä arkea!

Seuraavat yhteenvetonäkökulmat on tarkoitettu tukemaan Etelä-Pohjanmaan 
maakuntaa lähitulevaisuuden kulttuurihyvinvoinnin kehittämistehtävässä. Esille 
nostetut ehdotukset perustuvat tämän selvityksen kautta tulleeseen tietoon niistä 
kehittämisen alueista, joihin kannattaa suunnata toiminnallista otetta. On hyvä huo-
mata, että tämän selvityksen sisältöihin on saatavissa tutkimus- ja kehittämistietoa, 
joka tukee päätöksentekoa ja toimenpiteitä.

 1. Painopisteen siirtäminen ennaltaehkäisevään ja ennakoivaan työhön64

THL:n näkemysten mukaan tulevaisuuden terveydenhuollossa kannattaisi siirtyä 
ennakoivaan toimintaan raskaiden rakenteiden sijaan. Tässä näkemyksessä myös 
kulttuurilla on merkittävä tehtävä. Kaikki toiminta, joka tavoittaa laaja-alaisesti 
kuntalaisia ja vahvistaa heidän osallisuutta arjessa tukee myös hyvinvointia. Terve-
ydenhuollon kohdalla taide- ja kulttuuritoiminta voi olla hyväksi havaittujen mallien 
toteuttamista. Se mahdollistaa myös uusien kulttuurihyvinvointiin osallistumaan 
kutsuvien ideoiden ja mallien toteuttamista – ajatuksella ”on hyvä toimia, ennen 
kuin on liian myöhäistä”.

 2. Henkilökunnan hyvinvointiin panostaminen sotessa

On hyvä kehittää kulttuurihyvinvointia myös sosiaali- ja terveydenhuollon piirissä 
toimivan henkilökunnan suuntaan. Tutkimusnäyttö vahvistaa, että myös henkilö-
kunnan hyvinvoinnista huolehtiminen taidelähtöisin menetelmin tuottaa myöntei-
siä työhyvinvoinnin tuloksia. Hyvinvointikokemusten lisääntymisen myötä työyhtei-
sön yhteiset voimavarat ja työmotivaatio lisääntyvät. Henkilökunnan taidetoiminta 
voi olla joko yhdessä asiakkaiden kanssa tapahtuvaa (jolloin myös henkilökunta 
voi oppia työskentelystä enemmän) tai suoraan heille suunnattua ja suunniteltua 
toimintaa.

 3. Työelämän ja yritysten taidetoiminta

Toiminnan käynnistäminen työelämän ja yritysten kanssa yhteistyössä vahvistaa 
sairaspoissaolojen määrää, lisää luovuutta ja yhteistyötaitoja. Tiedetään myös 
tuottavuuden paranevan. Maakunnan matkailutoiminta hyötyy myös kulttuuriläh-
töisestä ajattelusta ja voimavaroja yhdistämällä hyvästä lopputuloksesta hyötyvät 
samanaikaisesti useat tahot.

64     https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toi-
mintmalleja-hankkeiden-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-eh-
kaisevaan-tyohon

https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankkeiden-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankkeiden-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon
https://thl.fi/fi/web/sote-uudistus/tulevaisuuden-sosiaali-ja-terveyskeskus/toimivia-toimintamalleja-hankkeiden-tueksi/painopisteen-siirtaminen-raskaista-palveluista-ennakoivaan-ja-ehkaisevaan-tyohon
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4. Kulttuurihyvinvoinnin toteuttaminen – eri toimijoiden välinen yhteistyö65

Kuntien välinen yhteistyö esimerkiksi poikkihallinnollisia rakenteita ylittäen kulttuu-
rihyvinvoinnin edistämisessä on hedelmällistä. Resurssien rajallisuuden keskellä 
toimien synergiaedut ovat tärkeitä. Monet kunnan työntekijät voisivat saada omal-
le työlleen tukea ja jakamisen kautta syntyviä voimavaroja kehittämisen ja tiedon 
jalkauttamisen suhteen.

 5. Kohderyhmät ja sukupolvien ylittäminen

Etelä-Pohjanmaalla on toiminnan ja talouden suunnittelussa määritelty tavoitteet 
ja resurssit lasten ja nuorten kulttuuritoimintaan hyvin ja tätä linjaa kannattaa jat-
kaa. Lasten ja nuorten kohdalla voisi myös miettiä, millaisessa toiminnassa suku-
polvien ylittäminen tapahtuisi luontevasti ja vahvistaisi yhteistä osallisuutta. 

On tärkeätä huomata, että vähemmistö- ja erityisryhmille suunnatussa kulttuuri-
toiminnassa on edelleen kehitettävää. Kuntien alueella on tunnistettava, milloin 
kulttuurihyvinvointia tulee ohjata erityisryhmille heidän ehdoillaan. Alueellisessa 
kehittämisessä sukupolvet, vähemmistöt, maahanmuuttajat ja erityisryhmät ovat 
voimavara, jonka huomioiminen luo uusia mahdollisuuksia, eikä vie nykyisestä 
tilanteesta mitään pois. 

 6. Välittäjätoiminnan vahvistaminen

Taitelijoiden, kulttuuriammattilaisten ja soten välille tarvitaan entistä tiiviimmin 
välittäjätoiminnan kehittämistä. Valtakunnallisten toimijatahojen rinnalla tulisi luo-
da alueellinen välittäjätoiminnan malli. Ketkä ja mitkä ovat ne toimijat, jotka pitävät 
yllä alueen osaavien ammattilaisten rekisteriä ja miten soten toimijoita ohjataan 
löytämään tekijät tältä kentältä? Kuka välittää, koordinoi ja kehittää välittäjätietoa? 

 7. Koulutustason nostaminen alueella

Lähitulevaisuudessa Etelä-Pohjanmaan alueella voisi kehittää kulttuurihyvinvoinnin 
tukemiseen liittyvää koulutusta. Esimerkiksi kulttuurialan ylempi ammattikorkea-
koulu tutkinto lisäisi osaamista ja yhteistyön jatkuvuuden mahdollisuuksia. Tämä 
tukisi myös paikallisen osaamistason pysymistä kuntien käytössä eli tarjoaisi mah-
dollisuuksia taiteilijoille ja muille kulttuurialan ammattilaisille löytää toimeentulon 
mahdollisuuksia maakunnassa.

65     Vertaa Pirkanmaan kulttuurihyvinvointisuunnitelma.
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 8. Kulttuuritoimijoiden ja kunnan välisen yhteistyön kehittäminen

Sote-toimijoiden ja kulttuurikentän toimijoiden välisen yhteistyön kehittäminen on 
tärkeää. Yhteistyön perusta rakentuu vastavuoroiseen ymmärrykseen toisen sek-
torin toiminnasta. Yhteistyön rakentaminen vaatii myös aktiivista suunnittelutyötä. 
On kartoitettava eri kuntien sote-toiminnat, joiden kanssa yhteistyössä kulttuuri-
hyvinvoinnin työ voitaisiin toteuttaa. Suunnittelun pohjana tulee olla porrasmalli-
nen eteneminen, koska kaikkea ei voi kerralla toteuttaa. On hyvä huomioida, että 
kunnissa on toteutettu jo paljon onnistuneita hankkeita. Näistä hankkeista opittuja 
asioita voidaan kehittää lähitulevaisuudessa lisää. Tulevat hankkeet tarvitsevat 
myös suunnitelmia niiden vaikutuksien arvioimisesta hyvinvoinnille ja taloudelle. 

 9. Kulttuurilaitosten toiminnasta kerätään tietoa

Suomessa kerätään hyvin kulttuuripoliittisia tilastoja ja tämä tieto auttaa myös 
maakunnan tasolla hahmottamaan kulttuuritoimintaan osallistuneiden ihmisten 
määriä. Sen sijaan erilaisiin kulttuurihyvinvoinnin hankkeisiin, tapahtumiin tai toi-
mintoihin osallistujien määriä ei yleisesti kirjata mihinkään tilastoihin. Tätäkin seik-
kaa voisi jatkossa pitää enemmän esille ja koota tietoja saavutettavuuden näkökul-
masta. Kirjastokäyntien määrän kehitystä ja kuntien järjestämiin kulttuuripalveluihin 
osallistuneiden määrää raportoidaan kohtuullisesti. Jatkossa kävijämäärien seuran-
taa voisi toteuttaa systemaattisemmin. Kulttuurihyvinvoinnin toiminnassa tilastolli-
sen osallistujamäärän tieto hyödyntää kulttuuritoiminnan ja soten toimijoita.

 10. Väestöennusteen ja monialaisten asiakkaiden huomioiminen

Etelä-Pohjanmaan valttikortti kulttuurihyvinvoinnin vaikuttavuuden kannalta voisi 
liittyä väestöennusteen ja monialaisten asiakkaiden kohderyhmien huomioimiseen. 
Molempiin ihmisryhmiin liittyy huomattavia taloudellisia kustannuksia lähitulevai-
suudessa, mikäli ennaltaehkäiseviä toimenpiteitä tai meneillään olevaa tilannetta 
ei kyetä riittävästi huomioimaan. 

Väestöennusteen mukaisesti ikääntyneiden määrä tulee kasvamaan seuraavien 
vuosien aikana. Ikääntymisen ennustetta ei voida pysäyttää, mutta sen laatua voi-
daan ennakoiden ohjata. Kunnissa on ollut useita ikääntyville ihmisille suunnattuja 
hankkeita. Näiden hankkeiden parhaat käytännöt tulisi kerätä yhteiseksi toiminta-
malliksi ja luoda suunnitelma systemaattisemmasta ikääntymisen laadun tukemi-
sesta. Tällä on suorat taloudelliset seuraukset. Kun ikääntyvät pystyvät elämään 
mahdollisimman pitkään kotona, se vähentää suoraan terveydenhuollon menoja.
Myös elämän laadun myönteinen vahvistaminen kulttuuritoiminnalla vähentää sai-
rastavuutta.
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Monialaisten asiakkaiden kohtaaminen. Nämä asiakasryhmät tulisi tunnistaa ja 
kartoittaa kustannusten ja palvelujen tarpeiden ja käyntimäärien kautta. Tässä sote 
ja kulttuuritahot voisivat tehdä yhteistyötä ja suunnitella kulttuurihyvinvointitoimin-
taa riskiryhmille ja pyrkiä tehokkaasti yhteistyöllä tukemaan ja hillitsemään näiden 
asiakasryhmien hoidon tarpeita.

Palvelutarpeen ennakointi on yksi toiminnallinen malli, jonka kautta kestävän yh-
teistyön rakentaminen soten ja kulttuurihyvinvoinnin välille voisi tapahtua. Näin voi-
taisiin suunnata kulttuurihyvinvoinnin toimintaa riskiryhmiin. Selvitykseen liittyvissä 
kyselyvastauksissa riskiryhmäksi nostettiin myös työttömät ja nuoret syrjäytyneet, 
joihin liittyvät toimenpiteet sopivat mahdollisesti tämän toiminnan piiriin.

Suunnitelman perusta voisi olla: 

1. asiakasohjaus (ennusteiden korjausliikkeet, millaisella suunnitelmalla voidaan     
   edetä)

2. palvelurakenne (toimenpiteet)

 11. Taide kuuluu kaikille

Taiteen perusopetus on monipuolista maakunnan alueella. Taiteen ja kulttuurin 
mahdollisuudet kuuluvat kaikenikäisille. Erityisen tärkeätä on vaalia taideharrasta-
misen monipuolisia mahdollisuuksia kunnissa myös tulevaisuudessa.
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Kiitokset

Kiitokset kulttuuripäällikkö Hanna Hangasluomalle ja Etelä-Pohjanmaan liitolle 
yhteistyöstä, materiaalien kokoamisesta ja erinomaisesta selvityksen kommentoin-
nista. Erityisen lämpimät kiitokset Etelä-Pohjanmaan liiton kehittämisasiantuntijalle 
Tuija Aholalle selvitystyön tarkasta lukemisesta. Kiitokset tutkimuskoordinaattori 
Niina Saukolle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos) TEAviisariin liittyvän aineiston lisä-
tiedoista. 

Kiitos Etelä-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalveluita järjestävät toimijat ja kunti-
en kulttuurivastaavat kyselyyn vastaamisesta ja työpajaan osallistumisesta. Teidän 
kaikkien kommentit ja näkemykset ovat tämän selvityksen tärkein sato. 

Selvityksen taittajille Emmi Holopaiselle ja Noora Haapalalle kiitokset hyvin suju-
neesta yhteistyöstä.

 Tekijä

Pia Houni on teatteritaiteen tohtori ja dosentti, joka on pitkän linjan taide- ja kult-
tuurikentän ammattilainen. Houni on viime vuosien aikana kirjoittanut useita kult-
tuurihyvinvointiin liittyviä selvityksiä, toimenpidesuosituksia ja raportteja. 
Kotisivuosoite: piahouni.fi

http://piahouni.fi
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 LIITE 1. Kysely kulttuuritoimijoille

1. Millä tavoin laki kuntien kulttuuritoiminnasta on otettu huomioon toiminnassanne?

2. Näkyykö kulttuurihyvinvointi osana kunnan hyvinvointikertomusta?

3. Millaista arjen taidetoimintaa kuntanne sote-toiminnassa järjestetään? Entä muiden toimijoiden 
    taholla?

4. Ohjaako ja suunnitteleeko ammattitaiteilija edellä olevaa toimintaa? Jos ei, niin kuka toimii ohjaa     
    jana?  

5. Osaisitteko valita yhden kulttuurihankkeen/projektin, joka on mielestänne onnistunut hyvin? 
    Miksi se on onnistunut?

6. Millaisella budjetilla ja millä rahoituksella kulttuurihyvinvointiin liittyvää toimintaa on toteutettu?

7. Millaisia haasteita ja käytännön ongelmia tunnistatte kulttuurihyvinvoinnin toteuttamisessa?

8. Millä tavoin sellaiset seikat kuin saatavuus, yhdenvertaisuus, osallisuus, osallistaminen, eri 
    ikäisten toiminta jne. ovat toteutuneet toiminnassa? Onko jokin erityinen osa-alue, joka on jäänyt 
    kokonaan huomioimatta toiminnassa?

9. Millaisia suunnitelmia kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi on tehty tuleville vuosille?

10. Mikä kohderyhmä mielestänne kaipaisi erityisesti kulttuurihyvinvoinnin palveluita? (jokin tietty 
     ikäryhmä, riskiryhmä, syrjäytymisvaarassa olevat, maahanmuuttajat tai joku muu?

11. Mitä olisi tärkeätä tietää kulttuurihyvinvoinnin toiminnasta alueella?

.
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13.5.2020 

Etelä-Pohjanmaan liitto käynnistää 
kulttuurihyvinvointityön selvityksen  

 
Etelä-Pohjanmaan liitto toteuttaa kuluvan vuoden kevään, kesän ja syksyn aikana selvityksen, jossa 
tarkastellaan kulttuurihyvinvoinnin nykytilaa ja kulttuuristen oikeuksien toteutumista eri puolilla 
maakuntaa. Selvityksen on määrä toimia kulttuurihyvinvoinnin kehittämisessä suunnannäyttäjänä 
ja tilannekuvan selkeyttäjänä. Selvitystä on valittu tekemään TeT, dos. Pia Houni. 
 
Selvityksessä kerätään materiaalia toteutuneista hankkeista ja tarkastelleen meneillään olevaa 
toimintakulttuuria, vahvuuksia ja haasteita toteuttaa kuntatasolla kulttuuritoimilain edellyttämiä 
asioita. Työn tavoitteena on miettiä, millaisia kehityssuuntia lähitulevaisuuteen olisi luotava.  
 
Kulttuurihyvinvoinnin tilaa tarkastellaan seuraavien julkisten organisaatioiden ja toimijoiden 
osalta: Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri/Aksila, SonetBotnia (Etelä-Pohjanmaa), JIK Ky, 
Suupohjan liikelaitoskuntayhtymä, Kuntayhtymä Kaksineuvoinen, Järvi-Pohjanmaan perusturva, 
Kuusiokuntien sosiaali- ja terveyskuntayhtymä / Kuusiolinna Terveys, Lapuan kaupunki, Seinäjoen 
kaupunki ja Ilmajoen kunta. 
 
Haastattelut ja työpaja  
Selvityksen onnistumiseksi toivomme yhteistyötä mukaan nimetyiltä toimijoilta. Organisaatioita 
lähestytään ensin lyhyellä kyselyllä kulttuurihyvinvoinnin toiminnasta. Lisäksi toivomme 
käyttöömme myös aiheeseen liittyvää materiaalia, esimerkiksi raportteja tai selvityksiä 
toiminnasta, tukemaan seuraavassa vaiheessa tehtävää haastattelua. Esikartoituksen jälkeen 
Houni tulee keskustelemaan organisaation edustajan tai edustajien kanssa joko verkossa, 
kasvokkain tai puhelimitse.  
 
Elokuussa 2020 suunnitelmissa on yhdessä tutustua selvityksen tuottamaan tietoon ja 
kehittämisen keskiöön nouseviin teemoihin. Selvitys tullaan viimeistelemään osallistavan 
työskentelyn pohjalta. 
 
Selvityksen on määrä valmistua syksyn 2020 aikana koronaepidemian mahdollisista vaikutuksista 
työn etenemiseen riippuen.  

Haluamme kiittää jo etukäteen lämpimästi yhteistyöstä!  
 
Lisätietoja antavat: 
 

● Hanna Hangasluoma, hanna.hangasluoma@etela-pohjanmaa.fi , 040 7515 610 
● Pia Houni, lemonia@piahouni.fi , 040 7347 293 
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Taide ja kulttuuri osaksi sotea ja hyteä 
Kulttuurisote II -hanke kulttuurihyvinvoinnin asialla 
 
Mikä Kulttuurisote II? 
Kulttuurisote II -hanke vahvisti kulttuuristen oikeuksien toteutumista ja edisti taide- ja kulttuurilähtöisten 
menetelmien hyödyntämistä sosiaali- ja terveyspalveluissa (sote) sekä hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisessä (hyte). Hanke oli jatkoa vuonna 2018 toteutetulle Kulttuurisote-hankkeelle. 

Kulttuurisote II toteutettiin vuonna 2019 neljän maakunnan alueella. 
• Etelä-Pohjanmaalla keskiössä oli toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön tukeminen sekä sote-

rakenteisiin vaikuttaminen. 
• Pohjanmaalla kehitettiin ikäihmisten taide- ja kulttuurilähtöisiä hyvinvointipalveluja. 
• Pohjois-Savossa painopisteenä oli asiakkaan kulttuuristen oikeuksien ja kulttuurin 

saavutettavuuden tukeminen sote-palveluissa. 
• Varsinais-Suomessa keskityttiin sairaanhoitopiirin kulttuurihyvinvointisuunnitelman 

laatimiseen. 
 
 
Miten kulttuurisia oikeuksia vahvistetaan? 
Jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla sekä 
mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Nämä oikeudet on turvattu mm. YK:n ihmisoikeusjulistuksessa ja 
Suomen perustuslaissa. 

• Kuntien kulttuuritoimintalaki edistää kaikkien väestöryhmien yhdenvertaisia mahdollisuuksia ja 
osallistumista kulttuuriin ja taiteeseen sekä vahvistaa hyvinvointia, terveyttä, osallisuutta ja 
yhteisöllisyyttä kulttuurin ja taiteen keinoin. 

• Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kulttuurin TEAviisari kertoo, kuinka kunnat ovat onnistuneet 
kulttuurin saatavuuden ja saavutettavuuden edistämisessä. 

• Opetus- ja kulttuuriministeriön ja sosiaali- ja terveysministeriön Suositus taiteen ja kulttuurin 
saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollossa tukee taiteen ja 
kulttuurin juurtumista rakenteisiin. 

  
 
Miten taide ja kulttuuri vaikuttavat? 
Taidetta ja kulttuuria voidaan käyttää niin ennaltaehkäisevässä työssä, sairauksien hoidossa kuin 
toipumisen tukemisessakin – esimerkiksi kivun lievityksessä, neurologisessa kuntoutuksessa, 
mielenterveyden ja toimintakyvyn edistämisessä sekä kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen vahvistamisessa. 

• Taiteen vaikutuksista terveyteen on yhä enemmän tietoa. Maailman terveysjärjestö WHO:n tuore 
What is the evidence on the role of the arts in improving health and well-being?-raportti kattaa yli 
900 tutkimusta. 

• Kulttuurihyvinvoinnin edistäminen vaikuttaa talouteen. Teatteritaiteen tohtori, dosentti Pia Houni 
tuo selvityksessään Taidetoiminta talouden tukijana sosiaali- ja terveyssektorilla, että jokainen 
mielenterveystyöhön sijoitettu euro palautuu takaisin moninkertaisena. 
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Suositukset
Suositus 1. Kulttuurihyvinvointi ohjausasiakirjoihin 
Jotta taide ja kulttuuri juurtuvat sote-palveluihin ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen, tarvitaan 
kirjauksia strategioihin, suunnitelmiin, sopimuksiin ja muihin ohjausasiakirjoihin, kuten kuntien 
hyvinvointikertomuksiin, alueellisiin hyvinvointikertomuksiin ja -suunnitelmiin sekä sairaanhoitopiirien 
sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelmiin. Keskeistä on myös kulttuurihyvinvoinnin integrointi 
Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -ohjelman toteutukseen. 

Suositus 2. Kehitetään yhdessä! 
• Tarvitaan monialaisia yhteistyöelimiä, säännöllisiä tapaamisia sekä yhteisiä tavoitteita.

Yhteistyöelimissä on syytä olla niin soten, kulttuurin kuin esimerkiksi järjestöjen edustajia.
• Kulttuurihyvinvointi tulee ottaa huomioon kunnan hyvinvointikoordinaattorin työssä.
• Sekä kulttuurin että soten edustajat on otettava mukaan kunnan hyte- työryhmään.
• Sote-yksiköihin tarvitaan kulttuurin yhteyshenkilöt.
• Monialaiset hankkeet ja kokeilut tukevat yhdessä kehittämistä.

Suositus 3. Taide ja kulttuuri rakenteisiin 
• Kulttuurihyvinvoinnin portaat

Suositus 4. Kulttuurihyvinvoinnin tie sote-palveluihin 
Seuraavilla toimilla maakunnat voivat vakiinnuttaa taiteen ja kulttuurin osaksi sote-palveluja. 
Maakunnat 

• varmistavat, että kulttuurihyvinvointipalvelujen hankinta ja käyttö on mahdollista läpi
palvelurakenteen

• edellyttävät ja valvovat kulttuuristen oikeuksien toteutumista osana pitkäkestoista
ympärivuorokautista hoivaa ja hoitoa

• tukevat yhdyspintatoimijoita vahvistamaan kulttuurihyvinvointitoimintaansa, tuottamaan
laadukasta palvelua ja mahdollistavat yhteistyökäytäntöjen kehittämisen.

• sisällyttävät taiteen ja kulttuurin osaksi strategista kehittämistä.

Suositus 5. Osaamista verkostoista 
Laaja verkostoyhteistyö tukee osaamisen kehittämistä. 

• Itä-Suomen Hyvinvointivoimala on monialainen hyvinvointiosaamisen kumppanuusverkosto.
Monialaisissa hyvinvointipalveluissa kulttuuriosaaminen integroituu osaksi sosiaali- ja
terveyspalvelujen koulutusta, toteutusta ja johtamista. Vastavuoroisesti kulttuurialojen
koulutuksiin sisällytetään sosiaali- ja terveysalojen elementtejä.

• Taiteen, kulttuurin ja hyvinvoinnin valtakunnallinen Taikusydän-verkosto levittää tietoa ja verkostoi
toimijoita maanlaajuisesti. Taikusydän-alueverkostot kehittävät osaamista ja yhteistyötä alueilla.

Suositus 6. Arjen hyvät toimintamallit käyttöön 
• Kulttuurihyvinvoinnin portaat
• Kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotin
• Kulttuuriluotsi / Kulttuurikaveri
• Lasten kulttuurilähete / Taideneuvola
• Elämän puu / Omakuvamonologi tai vastaava
• Kaikukortti tai vastaava
• Takuulla iloa! ja Takuulla yhdessä! -toimintamallit
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