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Esityksen rakenne

• 1) Mitä kulttuurihyvinvointi on?
• 2) Ulottuvuuksia kokemuksen kautta
• 3) WHO + tutkimusnäyttö
• 4) Taikusydän

Kuva: Turun AMK.



Jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja 
yhteisöään niiden avulla sekä mahdollisuus ilmaista itseään vapaasti. Nämä 
kulttuuriset oikeudet on turvattu YK:n ihmisoikeusjulistuksessa (1948) sekä 
useissa Suomea sitovissa ihmisoikeussopimuksissa ja Suomen perustuslaissa. 

Kuva: Turun AMK.

Kulttuuriset oikeudet



Kulttuurihyvinvointi näkökulmana

Kulttuurihyvinvointi on tuore näkökulma 
mm. kulttuuri-, kirjasto-, kasvatus-, sote-
ja hyvinvointipalveluiden järjestämiseen.

Kunta tai järjestö voi toiminnassaan 
miettiä, miten sen tuottamat palvelut 
hyödyntävät kulttuurin ja taiteen 
mahdollisuuksia sekä niihin liittyvää 
moniammatillista yhteistyötä 
osallisuuden, yhteisöllisyyden sekä 
kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämisessä.

Kuva: Pexels.



Esimerkkejä kulttuurihyvinvoinnista 1/2

• Neuvola kannustaa lukemaan ja laulamaan lapselle.
• Kirjasto tarjoaa tilat ja osaamista mt-kuntoutujien lukupiirille.
• Museo kehittää muistisairaille sopivan opastuksen.
• Seurakunta palkkaa hoivamuusikon musisoimaan

vanhainkodeissa.
• Koulu tarjoaa matalan kynnyksen taideharrastuskokeiluja

lapsille.
• Teatterissa toimii kuntouttavan työtoiminnan ryhmä tai 

teatteritoiminta on osa nuorten työpajatoimintaa.



Esimerkkejä kulttuurihyvinvoinnista 2/2

• Kansalaisopisto järjestää kulttuuriklubin, jossa käydään
yhdessä kulttuurikohteissa.

• Sairaalassa ja hoivakodeissa mahdollistetaan musiikin
kuuntelu osana hoitoa ja kuntoutusta. 

• Palveluohjauksessa yksinäisyydestä kärsivä ikääntynyt osataan
ohjata kulttuuripalveluiden ja -ryhmien pariin.

• Sosiaalipalveluista tarjotaan Kaikukortti taloudellisesti tiukassa
tilanteessa oleville henkilöille kulttuuriin osallistumiseksi. 



Kulttuurihyvinvoinnin perustaa

• lainsäädännöllinen perusta: Terveydenhuoltolaki 2 § ja Laki kuntien 
kulttuuritoiminnasta (2019), Sosiaalihuoltolaki, Laki ikääntyneen väestön 
toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista, 
Laatusuositus (2017)

• ohjaavat asiakirjat: kuntien hyvinvointikertomukset, alueelliset 
hyvinvointikertomukset, alueelliset kulttuurihyvinvointisuunnitelmat, 
terveydenhuollon järjestämissuunnitelmat, eritasoiset strategiat 
ohjelmineen

• rakenteita: maakunnalliset, alueelliset, kunta-/toimialakohtaiset hyte- ja 
kulttuuri(hyvinvointi)ryhmät ja (hyvinvointi)koordinaattorit, Taikusydän-
alueverkostot

• Koulutusohjelmat, tutkimus



Kuva artikkelista Lilja-Viherlampi & Rosenlöf: Moninäkökulmainen kulttuurihyvinvointi

Kulttuurihyvinvoinnin ulottuvuuksia

https://www.theseus.fi/handle/10024/227439


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. 

WHO:n kulttuurihyvinvointiraportti



Näytöstä käytäntöön

• WHO Euroopan aluetoimiston julkaisema raportti kattaa yli 3000 
tutkimusta. Se on laajin tähän mennessä tehty kartoitus taiteen ja 
kulttuurin terveysvaikutuksista.

• Raportin myötä on viimeistään kiistattomasti selvää, että taiteen ja 
kulttuurin terveysvaikutuksista on vahvaa tutkimusnäyttöä. Nyt tätä 
näyttöä on aika soveltaa käytäntöön.

• Raportti antaa vahvan mandaatin päätösten tekemiseksi, jotta 
tutkimuksiin perustuvia malleja voidaan edistää väestötasolla.



Keskeiset huomiot raportista

• 1) antaa selkeän viitekehyksen olemassa olevalle tutkimusnäytölle

• 2) jaottelee selkeästi vaikutukset sairauksien ennaltaehkäisyyn, terveyden
edistämiseen, sairauksien hallintaan ja sairauksien hoitoon.

• 3) kuvaa loogisen mallin taideosallistumisen monikanavaisista
vaikutusmekanismeista

• 4) antaa konkreettiset suositukset WHO Euroopan alueen jäsenmaille.



SAIRAUKSIEN ENNALTAEHKÄISY JA 
TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAUKSIEN HOITO JA HALLINTA

TERVEYDEN SOSIAALISET MÄÄRITTÄJÄT
• Sosiaalinen koheesio
• Sosiaalinen eriarvoisuus

HOITO JA HOIVA
• Terveyden ymmärtäminen
• Kliiniset taidot
• Hoitajien hyvinvointi 
TERVEYSONGELMIEN ENNALTAEHKÄISEMINEN
• Hyvinvointi
• Mielenterveys  &  traumat
• Kognitiivinen rappeutuminen
• Heikkous
• Ennenaikainen kuolleisuus

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

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

MIELEN SAIRAUDET
• Perinataalit mielen sairaudet
• Lievät ja keskivaikeat mielen sairaudet
• Vakavat mielen sairaudet
• Trauma ja hyväksikäyttö

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

TARTTUMATTOMAT TAUDIT
• Syöpä
• Keuhkosairaudet
• Diabetes & sydän- ja verisuonitaudit

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

ELÄMÄN LOPPUVAIHEEN HOITO
• Palliatiivinen hoito & menetys

Käännökset A-M Rosenlöf

Tutkimusnäytön
jaottelu
WHO:n raportin
mukaan



• aistien aktivointi
• mielikuvituksen käyttö
• tunteiden herättäminen
• kognitiivinen stimulaatio
• sosiaalinen vuorovaikutus
• fyysinen toiminta

• saa aikaan psykologisia, 
fysiologisia, sosiaalisia ja 
käyttäytymiseen liittyviä vasteita

Taideosallistuminen vaikuttaa monikanavaisesti
terveyteen ja hyvinvointiin

Kuva: WHO.



Tutkimusnäyttö taiteen ja kulttuurin 
hyvinvointivaikutuksista kasvaa jatkuvasti

Tutkimuksissa taiteen ja taiteellisen toiminnan on havaittu voivan muun muassa:
• vähentää perusterveydenhuollon lääkärikäyntejä
• ennaltaehkäistä syrjäytymistä
• parantaa hoitotuloksia ja vähentää fyysisiä ja psykologisia oireita
• vähentää rauhoittavien lääkkeiden ja kipu- ja unilääkkeiden tarvetta ja käyttöä
• auttaa vähentämään yksinäisyyttä ja sosiaalista eristäytyneisyyttä
• parantaa sosiaali- ja terveydenhuollossa työskentelevien työhyvinvointia ja vähentävän 

sairauspoissaoloja
• ehkäistä ja vähentää negatiivisia tunteita, kuten ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja 

surullisuutta sekä tukea mielenterveyden haasteiden kanssa pärjäämistä.

- Fancourt & Finn (WHO 2019).



Kuva: Satu Aalto / Taikusydän.

WHO:n raportin suositukset 
jäsenmaille



• KÄYTTÖÖNOTTO: Tuetaan näyttöön perustuvan toiminnan 
käyttöönottoa väestötasolla: järjestetään mielenterveyttä 
tukevia yhteisöllisiä taideohjelmia, tarjotaan taidetta ja 
luovaa toimintaa muistihäiriöistä kärsiville henkilöille, 
tuetaan musiikin käyttöä sairaaloissa ennen leikkausta. 

• TIETOISUUS: WHO Euroopan jäsenmaat jakavat keskenään 
tietoa hyvistä käytännöistä ja toimintamalleista sekä 
panostavat alan tutkimukseen. 

Taiteen ja kulttuurin merkitys ja lisäarvo terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä tunnustetaan yleisesti. 1/2



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

• STRATEGINEN TASO: Taide- ja kulttuuriorganisaatiot ottavat terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisen strategiseksi osaksi työtään.

• VIESTINTÄ: Yleistä tietoisuutta taideosallistumisen potentiaalisista 
terveyshyödyistä edistetään aktiivisesti. 

Taiteen ja kulttuurin merkitys ja lisäarvo terveyden ja 
hyvinvoinnin edistämisessä tunnustetaan yleisesti. 2/2



• YHTEISTYÖ: Vahvistetaan kulttuuri- ja sote-alan 
yhteistyörakenteita rahoittamalla toimintaa 
poikkisektorisesti.

• KULTTUURILÄHETE: Otetaan käyttöön ja 
vahvistetaan sote-sektorin lähetekäytäntöjä 
taide- ja kulttuuriryhmiin osallistumiseen.

• KOULUTUS: Tuetaan kulttuurihyvinvointi-
osaamisen sisällyttämistä terveydenhuollon 
ammattilaisten koulutukseen kliinisten ja 
vuorovaikutustaitojen parantamiseksi.

Kuva: Turun AMK / Jenni Laaksonen.

Kulttuurihyvinvoinnin kenttä on 
luonteeltaan sektorirajat ylittävä.



Taikusydän kokoaa, kytkee ja koordinoi!



Ajankohtaista
• Uutiskirje
• Kulttuurihyvinvointipooli
• Lyhytkoulutus
• Nordic Journal of Arts, Culture and 

Health
• Webinaarit 20.10 / Kultur på 

recept ja 22.10 / 
toimintaympäristöt

• ArtsEqualin toimenpidesuositus: 
Kulttuuri ja taide sairaalassa ja 
muissa terveyspalveluissa 

https://sites.uniarts.fi/documents/14230/0/artsequal+-+toimenpidesuositus+-+2020+-+nro+1+%E2%80%93+2020+08+14_NETTI.pdf/e9eb7dd8-d0e7-2879-2816-b7cf56c9980f?t=1599650585009


Arviointiopas

https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/opas-kulttuurihyvinvointitoiminnan-arviointiin/


Lähteitä ja linkkejä
• Lataa WHO:n raportti (englanniksi)

• Raportin tiivistelmä suomeksi sekä videoesitys raportin 
pääkohdista:
https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-
terveysjarjesto-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-
terveysvaikutuksista/

• Kulttuurihyvinvointitoiminnan arviointiopas (2020).

http://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/what-is-the-evidence-on-the-role-of-the-arts-in-improving-health-and-well-being-a-scoping-review-2019
https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/maailman-terveysjarjesto-whon-raportti-taiteen-ja-kulttuurin-terveysvaikutuksista/
https://taikusydan.turkuamk.fi/yleinen/opas-kulttuurihyvinvointitoiminnan-arviointiin/
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