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Kulttuurisote kuuden maakunnan kumppanuushanke  

1-12/2018

13.9.2018

mallinnetaan miten taide- ja 
kulttuurilähtöiset 
hyvinvointipalvelut otetaan 
mukaan sosiaali- ja 
terveyspalvelujen järjestämiseen

• Keskeiset reunaehdot taide- ja 
kulttuurilähtöisten palvelujen 
järjestämiseksi osana sote-palveluja

• Ehdotukset kirjaustavoista keskeisiin 
asiakirjoihin

• Palveluketjujen sekä sisältö- ja 
laatukriteerien mallinnus 

• Ehdotukset yhdyspintarakenteiksi

• Yleiskatsaus kansallisista koulutuksista 
ja niiden sovittaminen sisältö- ja 
laatukriteereihin

• Kooste sopimus- ja rahoitusmalleista 
eri maakunnista 

• Viestintä alueellisesti ja 
valtakunnallisesti

Jokaisella on oikeus taiteeseen ja 
kulttuuriin ja niiden hyvää tekeviin 

vaikutuksiin



Sisältö

1. Kulttuurihyvinvointi: ihmisoikeus ja hyvinvointitekijä

2. Kulttuurihyvinvoinnin tietoperusta 

– väestötasolla

– sote-palveluissa ja -asiakkuuksissa

3. Kulttuurihyvinvoinnin indikaattorit

– kuntien hyvinvointikertomuksissa ja minimitietosisällössä

– kulttuurin aluetietoperusta –esiselvityksessä

– Kulttuurin TEA-viisari

4. Keskeisimmät kulttuurihyvinvoinnin indikaattorit

– ATH/Finsote

– Kouluterveyskysely

– Lasten terveys ja hyvinvointi -kysely

5. Kohti vaikuttavuusindikaattoreita?

– Olemassa olevien tilastojen haasteita

– Sitä saa, mitä tilastoi

– #100 minuuttia
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Kokija

Osallistuja 

Tekijä 

fyysinen ja psyykkinen 
terveys

hyvä olo ja mielekäs arki, 
arjessa selviytyminen 

itsetuntemuksen,  
itsetunnon ja 

itseluottamuksen  
vahvistuminen

Toimijuuden vaikuttavuus *Toimijuuden mahdollistajatIhminen kulttuurisena toimijana

Kulttuuri: ihmisoikeus ja hyvinvointitekijä

voimaantumisen 
mahdollistuminen

Toimijuuden sisältöjä 

Arjen kulttuuri                                    kulttuuri
osana arjen ympäristöjä ja arkista 

toimintaa; arjen elämykset

- esim. lukeminen, musiikin kuuntelu, 
ruokakulttuuri, saunominen, juhlapäivät, 

elokuvat, TV, pelit, retket, kodinomaisuus, 
taide ja estetiikka osana rakentamista ja 

viihtyisiä ympäristöjä 

Tuotetun taiteen ja  kulttuurin 
kokeminen osallistujana

-esim.  museo- ja näyttelyvierailut, 
teatteriesitykset, konsertit, esitysten 

seuraaminen

Kulttuurihyvinvoinnin 
ammattilaiset

Taiteen ja kulttuurin ammattilaiset

- esim. sosiaalinen sirkus, 
hoivamuusikko, tanssikummi 

Vapaaehtoiset

- esim. soitto-, laulu- ja 
kuoroesitykset, lausuntaesitykset

Läheiset ja omaiset

- käynnit kaikille tarjolla oleviin 
kulttuuritapahtumiinOma taide- ja kulttuuriharrastuneisuus

oma ilmaisu, omaehtoisesti tai ryhmässä 
ohjattuna

- esim. piirtäminen, maalaaminen, 
soittaminen, kirjoittaminen, laulaminen, 
kädentaidot, näytteleminen, valokuvaus, 

sirkus, mediataide

Arjen toimijat
Asiakas itse, omaiset ja läheiset,  
vapaaehtoiset, sote-palvelujen 

tuottajat

Fyysisen toimintaympäristön 
suunnittelijat ja toteuttajat 

Kulttuurihyvinvoinnin 
ammattilaiset

- esim. osallistava teatteri, 
yhteisötaide, kirjoittajaryhmät

Sote-palveluiden tuottajat

Toimintaan sisältyvä luova 
tekeminen

osallisuus, yhteenkuuluvuus

toimintakykyisyys  

* Tutkimuksissa todettuja hyvinvointiin ja terveyteen liittyviä vaikutuksia eri kohderyhmillä (mm. nuoret, ikääntyneet, maahanmuuttajat, vammaiset, erityistä tukea tarvitsevat ja 

mielenterveyskuntoutujat )  

yksinäisyyden ja 
syrjäytymisen ehkäiseminen

Kaija Virjonen & Anne Rouhelo 
23.5.2018



2. Kulttuurihyvinvoinnin tietoperusta
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Kokeminen
esim. lukeminen, musiikin kuuntelu, ruokakulttuuri, 

juhlapäivät, elokuvat, TV, elinympäristö

Osallistuminen 
esim. museo- ja näyttelyvierailut, 

teatteriesitykset, konsertit

Toimijuus
esim. maalaaminen, soittaminen, tanssi,  
kirjoittaminen, laulaminen, kädentaidot, 

Valtion ja kuntien toimet 
kulttuurihyvinvoinnin 
edistämisessä

Taide-, kulttuuri- ja arkkitehtuuripolitiikan 
seuranta, YLE

Kulttuurin TEA-viisari, kunnalliset ja alueelliset hyvinvointikertomukset
OKM raportit, VOS-laitosten saavutettavuusseurannat, 
yksittäisten organisaatioiden vuosikertomukset

Panos Kirjallisuuden, musiikin ja elokuvien 
tuotantotuet ja apurahat, kirjastojen rahoitus 
(Kirjastotilasto)

Kuntien nettokäyttökustannukset (Tilastokeskus), 
VOS-laitosten tuet (OKM)
Opetus- ja kulttuuriministeriön harkinnanvaraiset 
tuet

Vapaan sivistystyön rahoitus
Taiteen perusopetuksen rahoitus

Tuotos Kirjastojen määrä, kokoelmat ja aukiolotunnit 
(kirjastotilasto), 

Kulttuuritapahtumien määrät, museoiden 
aukiolotunnit

Vapaan sivistystyön kulttuurin 
opetustunnit
Kulttuurialan järjestöjen jäsenmäärät

Käyttö ja sen 
jakautuminen

* Kulttuuripoliittisesti vaikutus, 
hyvinvointipoliittisesti tuotos

Vapaa-aikatutkimus (Tilastokeskus)
Kirjastojen käyttötilastot (Kirjastotilasto), 
kirjojen ja musiikin myyntitilastot

Teatteri-, orkesteri- ja museotilastot, 
näyttelytilastot, eriteltynä esim. koululais- ja 
lapsiryhmät, ilmaiskävijät.

Vapaa-aikatutkimus (Tilastokeskus)
Vapaan sivistystyön tilastot
Kouluterveyskysely (THL), Lasten terveys-
ja hyvinvointikysely (THL)

Vaikutus Peruskoulu ja kirjasto ehkäisevät lukutaidon 
eriarvoistumista, lukutaito ehkäisee 
syrjäytymistä

Aktiivinen ja vapaaehtoinen osallistuminen 
kulttuuritoimintaan lisää muun muassa 
yhteisöllisyyttä, osallisuutta, sallivuutta ja vahvistaa 
luottamusta itseen ja elämään

Musiikkia harrastavilla lapsilla on 
keskimääräistä parempi lukutaito; 
tanssiminen voi kasvattaa itsevarmuutta, 
parantaa sosiaalisia taitoja ja lisätä 
kehotietoisuutta.

Vaikuttavuus Syrjäytymisen väheneminen lisää hyvinvointia Em. Asiat vahvistavat hyvinvointia ja vähentävät 
mm. yksinäisyyttä. 
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Saatavilla 
tilastotietoa

Saatavilla 
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Väestötaso

Taiteen ja kulttuurin kokeminen
esim. lukeminen, musiikin kuuntelu, 

ruokakulttuuri, juhlapäivät, elokuvat, 
TV, 

taide ja estetiikka osana elinympäristöä

Taiteeseen ja kulttuuriin osallistuminen 
esim. museo- ja näyttelyvierailut, 
teatteriesitykset, konsertit

Taiteellinen ja kulttuurinen toimijuus
esim. maalaaminen, soittaminen, 
kirjoittaminen, laulaminen, 
kädentaidot, tanssi 
Kulttuurihyvinvointipalvelut

Politiikkatoimet Kulttuurin TEA-viisari, kunnalliset ja alueelliset hyvinvointikertomukset
Taiteen käytön ja hyvinvoinnin kehittämisohjelma (Taiteen edistämiskeskus); 
Prosenttitaiteen periaatteen laajentaminen –kärkihanke (OKM), Kulttuuria kaikille -palvelu

Panos Yksittäisiä selvityksiä kulttuurihyvinvoinnin rahoituksesta sote-sektorilla 
mm. Elämä pitkä, taide lyhyt? Ikäihmisten kulttuuripalveluiden rahoitus Helsingissä (Rosenlöf 2016)

Tuotos Erittäin paljon esimerkkejä kulttuurihyvinvointipalveluiden sisällöistä ja toimintamalleista sote-sektorilla

Käyttö ja sen jakautuminen
* Kulttuuripoliittisesti vaikutus, 
hyvinvointipoliittisesti tuotos

Yksittäisiä raportteja ikäihmisten kulttuurihyvinvoinnin kirjaamisesta ja seurannasta sote-ympäristöissä
Mm. Toimijuutta ja persoonaa tuetaan tiedolla, ei sattumalla. RAI-LTC tietokannan hyödyntäminen kulttuurisen vanhustyön 
suunnittelussa (Siponkoski 2017)

Vaikutus Mielekäs, sisältörikas arki parantaa 
toimintakykyä ja vähentää mm. 
yksinäisyyden kokemista ja 
masennuksen riskiä.

Vaikutuksia mm. fyysiseen ja koettuun terveyteen, subjektiiviseen hyvinvointiin, 
elämänlaatuun ja yleiseen elämäntyytyväisyyteen,  mielenterveyteen ja mielen 
hyvinvointiin sekä sosiaalisiin vaikutuksiin. Koosteet : 
Näkökulmia taiteen ja kulttuurin sosiaalisen hyvinvoinnin vaikutuksista
Näkökulmia taiteen ja kulttuurin terveysvaikutuksista
Näkökulmia taiteen ja kulttuurin vaikutuksista oppimiseen

Vaikuttavuus Toimintakyvyn paraneminen vähentää 
ja/tai myöhentää sosiaali- ja 
terveyspalvelujen kustannuksia

Em. tekijät vähentävät terveyspalveluiden käyttöä, kohentavat elämänlaatua ja 
parantavat hoitotuloksia.
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Saatavilla 
tutkimustietoa

Saatavilla 
selvityksiä 
ja (hanke-)
raportteja

https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-sosiaalisen-hyvinvoinnin-vaikutuksiin/
https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksiin/
https://www.sitra.fi/artikkelit/nakokulmia-taiteen-ja-kulttuurin-vaikutuksista-oppimiseen/


3. Kulttuurihyvinvoinnin indikaattorit
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Kulttuurihyvinvoinnin indikaattorien käytön tilanne

• Kunnista käytetään kulttuurihyvinvoinnin indikaattoreita osana 

hyvinvointikertomusta, laajuudesta ei kattavaa selvitystä 
(Pirkanmaalla selvitetään paraikaa osana alueellisen hyvinvointikertomuksen laadintaa)

• Kulttuurihyvinvoinnilla ei vielä indikaattoreita hyte-kertoimessa, 

mutta indikaattorien tarve tunnistettu

• Kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisällössä ehdotettu sekä 

olemassa olevia indikaattoreita että tehty kehitysehdotuksia (7/2018)

• Kulttuurin aluetietoperusta –esiselvitys tuottamassa katsauksen 

tietoperustasta ja mahdollisista indikaattoreista maakuntien 

tilannekuvan osaksi  (8/2018)

• Kulttuurin TEA-viisari valmisteilla, aloitus 8/2018
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Kulttuurin indikaattoreita kuntien hyvinvointikertomuksissa 

(Koonti THL)

• Kirjastokortin käyttäjät / 1 000 asukasta eri ikäluokissa

• Kirjaston tapahtumiin osallistuneiden määrä / 1000 asukasta

• Tyytyväisyys kirjastopalveluihin

• Museopedagogin tavoittamat peruskoululaiset

• Taiteen perusopetusta saavien lasten ja nuorten osuus

• Kulttuuripalveluiden käyttöaste

• Kulttuuripalvelujen koettu riittävyys sosioekonomisen aseman mukaan

• Tyytyväisyys kulttuuripalveluihin

• Kansalaisopiston käyttäjät ikäryhmittäin

• Jaettujen avustusten määrä
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Kuntien hyvinvointikertomusten minimitietosisältöluonnoksen 

kulttuuri-indikaattorit (THL 3.7.2018)
Valtionosuusjärjestelmän piirissä 
olevien päätoimisesti hoidettujen 
museoiden ja teattereiden 
saavutettavuus

Tehdyt toimet: kunta / Kulttuuritoimi Tilastokeskus 
(https://pxhopea2.stat.fi/sahkoiset_j
ulkaisut/kulttuuritilasto/html/suom0
012.htm) ja 

Kansalaisopiston kulttuurialan 
opetustunnit/1000 asukasta 

Tehdyt toimet: kunta / Kulttuuritoimi Vipunen

Kirjastokäynnit / asukas Tehdyt toimet: kunta / Kulttuuritoimi Kirjastotilasto

Kokonaisalainaus / asukas Tehdyt toimet: kunta / Kulttuuritoimi Kirjastotilasto

Kirjaston tapahtumiin 
osallistuneiden määrä / 1000 
asukasta 

Tehdyt toimet: kunta / Kulttuuritoimi Kirjastotilasto

Nuorten kulttuuriharrastuneisuus, %  
lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat 
ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. 
vuoden opiskelijat.

Hyvinvoinnin tila / osallisuus 
/kulttuuritoimi

nuoret Kouluterveyskysely (THL)

1213.9.2018 www.pirkanmaa2019.fi



Kulttuurin aluetietoperustan esiselvitys, luonnos 23.8.2018

Indikaattori Tietolähde ja aluetaso Päivityssykli Huomiot (ml. mitä mittaa)

Vähintään kerran viikossa kulttuuria 

harrastavien nuorten osuus ikäluokasta

Kouluterveyskysely, peruskoulun 8.-9. 

luokka, lukio ja ammatillinen 

koulutus. Kuntatasoinen tieto.

joka toinen vuosi

Mittaa nuorten vapaa-ajan 

kulttuuriharrastuneisuutta. Yhdistettävissä 

moniin eri hyvinvointia ja terveyttä koskeviin 

mittareihin.  Mittaa laajempaa ilmiötä kuin 

taiteen perusopetus.

Vähintään kerran viikossa 

kulttuuripalveluihin osallistuvien 

nelivuotiaiden osuus ikäluokasta

Lapsen terveys, hyvinvointi ja palvelut 

(LTH)

Kunnittain. Joka 4. vuosi (4-

vuotiaat)

Mittaa lasten osallistumista 

lastenkulttuuripalveluihin. Vaihtoehtona 

osallistuminen ohjattuun kuvataide- ja 

musiikkiharrastukseen. Mittaa laajempaa ilmiötä 

kuin taiteen perusopetus.

Yli 75-vuotiaiden kulttuuriin ja taiteeseen 

käytetty aika

Aikuisten terveys- ja 

hyvinvointitutkimus / Finsote.

huom.  kysymystä ei ole enää 

nykyisessä Finsote-kyselyssä.

Valtakunnallinen vuosittain, 

maakunnallinen joka toinen 

vuosi. Ei kuntakohtaista 

raportointia.

Mittaa ikääntyneiden kulttuurin käyttöä. 

Yhdistettävissä moniin eri hyvinvointia ja 

terveyttä koskeviin mittareihin.
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Keskeisimmät kulttuurihyvinvoinnin 

indikaattorit
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ATH

• Tulospalvelu

• Kulttuuria koskevia 
kysymyksiä ei ole enää 
Finsotessa

• Tällä hetkellä ei 
väestötasoista tiedonkeruuta 
kulttuuripalveluiden 
väestöpeitosta ja koetusta 
saatavuudesta
/saavutettavuudesta

• Mittarin toimivuus 
kyseenalainen

• Ainoa kysely, jossa pystytään 
tarkastelemaan eri 
väestöryhmien tyytyväisyyttä 
kulttuuripalveluihin
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Kouluterveyskysely
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Lasten terveys-, hyvinvointi- ja palvelut –kysely (THL)
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Kohti kattavia 

kulttuurihyvinvoinnin

mittareita?
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Kulttuurihyvinvoinnin tilastoinnin haasteita

• Tilastoissa näkyvät muutokset ovat erittäin hitaita.

Esim. vapaa-aikatutkimus toteutetaan kymmenen vuoden välein,
eikä siinä silti tapahdu suuria muutoksia

• Kulttuuritilastot eivät kuvaa kulttuurille ominaisia vaikutuksia tai niiden reunaehtoja

• Saatavilla olevat indikaattorit ovat pääasiassa kvantitatiivisia ja perinteisiä, 
kuten kulttuuritarjonta, kulttuurin toimialojen työvoima tai kansalaisten 
kulttuuriharrastukset. Kulttuurin kentällä olisi tärkeää kehittää laadullisia 
indikaattoreita, joilla tavoitettaisiin kulttuurille olennaisia asioita kuten 
subjektiiviset kokemukset, identiteetti, merkitykset tai taiteellinen laatu” 
(Tilastokeskus 2010)

• Kulttuuritilastoinnin kulttuuripoliittinen vinouma
”kulttuurista stratifikaatiota kartoittavat kyselylomakkeet painottuvat pikemminkin

perinteiseen korkeakulttuuriin tai ainakin etabloituneisiin kulttuurin muotoihin, eivätkä

populaarien tai työväenluokkaisten ryhmien ajanviettotavat tai makumieltymykset kerta

kaikkiaan löydä tietään keskiluokkaisten tutkijoiden laatimiin kyselylomakkeisiin”

1913.9.2018 www.pirkanmaa2019.fi



Sitä saa mitä tilastoi

• Kuntien kulttuuritoiminnan sisällön kohdennus vaihtelee paljon, eikä 
rahoituksen tai palveluiden kohdentumista kirjata kuin osittain

• Sote-palveluiden rahoittamien kulttuuripalveluiden kokonaisuus on 
epätasainen ja sirpaloitunut, eikä  sen rahoituksen tai palveluiden 
kohdentumista kirjata yhtenäisesti tai ollenkaan

• Kulttuuripalveluiden tai –tarpeiden kirjaaminen potilastietoihin vaihtelee, eikä 
niitä koosteta, seurata tai tilastoida (Elämänpuu, RAI)

 Kenelläkään ei ole tietoa, 
keiden kulttuuriset oikeudet toteutuvat ja keiden ei

Miten rakennetaan ja systematisoidaan kulttuuritoiminnan ja –
palveluiden kirjaus sosiaali- ja terveyspalveluiden 
sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen 
prosesseihin ja tietojärjestelmiin?
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#100 minuuttia

• Kulttuurisilla oikeuksilla ensimmäistä kertaa suositus Pirkanmaan 

kulttuurihyvinvointisuunnitelmassa: 

” jokaiselle ihmiselle suositellaan taiteeseen ja kulttuuriin 

osallistumista vähintään 100 minuutin ajan viikossa. 

Suositus koskee kaikenikäisiä ihmisiä.”

• Suositus leviämässä valtakunnalliseksi

• Valtakunnallinen kampanja alkamassa lokakuussa 2018

• Tarjoaa ensimmäistä kertaa mittatikun kulttuurihyvinvoinnille ja 

kulttuurisille oikeuksille
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