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Satakunnan nykytila
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Satakuntalaisten hyvinvointi ja
terveys
• Satakunnan väestön terveydentila on lähellä

maan keskitasoa.

• Alueen väestö on melko matalasti koulutettua
ja työllisyystilanne vastaa maan keskitasoa.

• Maakunnassa asuu keskimääristä enemmän
ikääntyneitä. Vuoteen 2030 ulottuvien
ennusteiden mukaan väestökehitys on laskeva.

• Sekä nuorten että aikuisten elintavat ovat
selvästi maan keskitasoa huonommat; erityisenä
haasteena on päihteiden käyttö,
liikkumattomuus ja ylipaino.
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Kulttuurin laajuus

• Kulttuuri = elämäntapa
• Teot, arvostukset, uskomukset, opitut

nautinnot
• Kulttuuriset piirteet ovat opittuja, eivät

periytyviä

6.5.2020 Piia Astila4



Kulttuurin laajuus

• Mm:
• Taide, kirjallisuus
• Ajattelun tavat
• Toimintatavat tai –mallit; esim.
tervehtiminen

• Elintavat
• Perinteet
• Yhteisön saavutusten kokonaisuus;
sivistys
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Kulttuuri ja hyvinvointi=
kulttuurihyvinvointi

• Yksilöllinen tai yhteisöllisesti jaettu
kokemus, kulttuuri ja hyvinvointi lisäävät
hyvinvointia

• Keskiössä ihminen ja hänen
merkityksellinen toimintansa taiteen ja
kulttuurin parissa

• Ihminen on toimija ja kokija, jolla
kulttuurisia tarpeita ja oikeuksia

• Hyvä elämänlaatu ja elinikäinen
oppiminen6.5.2020 Piia Astila6



Mille arvopohjalle rakennamme
tulevaisuuden
hyvinvointiyhteiskuntaa?
• Väestön ikääntyminen
• Syntyvyyden lasku
• Mahdollisuudet ja tarpeet lisääntyvät

nopeammin kuin resurssit
• Odotukset kasvavat (ja sietokyky laskee)
• Lääketieteen kehitys (genomiikka,

henkilökohtainen lääketiede)
• Koronapandemiasta aiheutuvat

muutokset yhteiskunnassa
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Hyvinvointi- ja terveyspalvelut
yhteistyöllä, myös kulttuurin saralla

• Kunnat (eri hallintokunnat)
• Kuntayhtymät
• Järjestöt
• Seurakunnat
• Yksityinen sektori
• Vahva vaikutus kaikilla muilla

sektoreilla; TE-palvelut, KELA, poliisi,
Metsähallitus, yritykset jne.
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Satakuntalaisten hyvinvointi ja
terveys – toimintamallit väestön
hyvinvoinniksi – kulttuuri edellä
• Nuoriso-, harrastepassi alakoululaisista

yläkoululaisille appina; tarpeen
mukainen lisäys huomioiden esim.
perheen taloudellinen tilanne; eri
ikäkausille erilainen kattaus

• Kulttuurikaverit; mahdollisuus ikäihmisille
• Järjestötoiminnan vahva rooli

kulttuuripalvelujen välillisenä tuottajana
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Satakuntalaisten hyvinvointi-
kulttuuri edellä
• Mahdollisuudet ilmaisiin museokäynteihin
• Kuntatapahtumat; esim. Huittisten Hullu

Yö, Pitsiviikko Rauma, Hörhiäiset
Kankaanpää, Karvia-Päivät, Meripäivä
Merikarvialla, Eurajoen markkinat

• Kulttuuritapahtumat, esim. Pori Jazz
ilmaiset konsertit asukkaille ja vieraille,
Lasten Jazzit ( 15 vuotta)

• Nämä kaikki tarjolla kunnes taas ”uusi
normaali” toiminta palautuu
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Tarjontaa on – käyttääkö
jokainen mahdollisuuden?

• Kansalaisopistot, maksullisia vaihtoehtoja,
myös ilmaisia esim. luentoja, ryhmiä jne.

• Kuorot, soittokunnat,
tanssimahdollisuudet, museoiden
teemapäivät

• Kulttuurimaisemat ja luonto ovat aina
tarjolla – ilmaisia
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Tarjontaa on – käyttääkö
jokainen mahdollisuuden?

• Paljon erilaisia vaihtoehtoja
potilasjärjestöjen kautta osallistua
kulttuurihyvinvointia tarjoaviin
tapahtumiin

• Liikunta- ja urheilumahdollisuudet;
jokaiselle jotakin; matalankynnyksen
liikuntamahdollisuuksia nuorille /
työikäisille olisi hyvä saada lisättyä
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Luovasti kulttuurista hyvinvointia

• Musiikin kuuntelu, kirjan lukeminen
– oma tila

• Yhdessäolo mukavan harrastuksen
lomassa – yhteisöllisyys

• Yleisötapahtumaan osallistuminen –
osallisuus, osallistaminen
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Taideosallistuminen vaikuttaa terveyteen
monikanavaisesti

• WHO:n raportti korostaa taideosallistumisen
monikanavaisia vaikutuksia terveyteen. Raportissa
nostetaan esiin erilaisia terveyden kannalta keskeisiä
komponentteja tai osatekijöitä, jotka liittyvät taiteen
tekemiseen ja kokemiseen. Näitä ovat esimerkiksi:
• aistien aktivointi
• mielikuvituksen käyttö
• tunteiden herättäminen
• kognitiivinen stimulaatio
• sosiaalinen vuorovaikutus
• fyysinen toiminta.
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Johtaminen
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Positiivisia tuloksia kulttuurin
johtamisesta

• Kulttuuriympäristön hyödyntäminen
huomioitu (esim. maankäyttö, kaavoitus)
kulttuuriympäristön ylläpidossa ja
kehittämisessä asukkaiden viihtyvyyden
ja hyvinvoinnin lisäämiseksi (82/77)

• Prosenttiperiaatteen, taiteen huomiointi /
noudattaminen uudisrakentamisessa tai
sovellettu toiminnassa, esim.
kaavoituksessa (76/64)
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Osallisuus

6.5.2020 Piia Astila17



Osallisuus
• Osallisuutta mitattiin

yhteistoiminnan, vaikuttamistapojen
ja kirjastojen tilojen kautta.

• Satakunta sijoittui tässä
keskivaiheille mittaria, ollen lähes
samalla tasolla koko maan kanssa
(54/56).

• Kirjastojen tiloihin liittyvät asiat
nousivat paremmalle sijalle
Satakunnassa koko maahan
verrattuna  (80/72).
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Osallisuus
• Satakunnan yleisten tilojen

maksuttomuus yhdistyksille,
järjestöille ja / tai asukkaille. Tulos oli
parempi Suomen keskiarvoa (94/85)

• Satakunnassa yleisten kirjaston
tilojen tarjoaminen
kansalaistoimintaan toteutui
paremmin kuin keskimäärin
Suomessa (66/60)
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Voimavarat
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Voimavarat
• Satakunnan voimavarat kulttuurin

suhteen jäivät alle keskiarvon ja olivat
usean yksikön huonommat kuin koko
maassa (47/54).

• Yleisten kirjastojen ja elokuvateattereiden
saavutettavuus toteutui Satakunnassa
hienosti (97/93).

• Satakunta voi maamme tasolla olla
tyytyväinen myös vuoden 2018
lainaajamääriin asukasmäärään
suhteutettuna. Satakuntalaisista 79 %
käyttää kirjastoja (79/63).
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Muut ydintoiminnot

6.5.2020 Piia Astila22



Muut ydintoiminnot

• Muulla ydintoiminnalla kulttuurin osalta
tarkoitetaan kulttuuritoimintaa ryhmille,
päätösten vaikutusten ennakkoarviointia
ja kulttuurikasvatusta edistäviä
toimenpiteitä. Näiden sijoittuminen TEA-
viisarin janalle jäi keskivaiheille (59/69)

(Koonti AHVK:een: Maikki Kantola, Taike)
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Taide parantaa
• Parantaa hoitotuloksia
• Parantaa myös potilaiden ja

hoitohenkilöstön kommunikointia (asenne
kohdallaan)

• Vähentää fyysisiä ja psyykkisiä oireita;
esim. Parkinssonin tauti – tanssi ja
hengityssairaudet - laulu

• Vähentää kipua ( lääkkeiden käyttöä
mahdollista vähentää)

• Positiivinen yhteys hyvään koettuun
terveyteen, elämänlaatuun ja
onnellisuuteen
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Voi hyvin!
Kulttuurin avulla voit paremmin!
• Älä unohda itseäsi ja läheisiäsi – kysy

miten menee, miten jaksat!
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Kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta

• Keskiössä on ihminen – vapaus valita
kulttuurialueita, jotka tunnistaa omaksi ja
joista nauttii;
• autourheilusta yökävelyyn

• Panostus kulttuuriin on panostusta
omaan hyvinvointiin ja vaikutus on
mitattavissa sekä itsensä että
yhteiskunnan, talouden näkökulmasta
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Kevätiloa!
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piia.astila@satasairaala.fi

Twitter:
@Piia Astila


