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Kaikukortti…

 on esimerkki 
kulttuurihyvinvointipalvelusta

 tukee kulttuurihyvinvointia ja  
osallisuutta

 edistää kulttuurisia oikeuksia, 
yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta. 
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ALATUNNISTEEN ESIMERKKITEKSTI

M I K Ä  K A I K U K O R T T I

Kaikukortilla voi hankkia maksutta 
pääsylippuja ja kurssipaikkoja kulttuuri- ja 
liikuntapalveluihin.

Kohderyhmä: tiukassa taloudellisessa 
tilanteessa olevat nuoret, aikuiset ja 
ikäihmiset.

Kaikukorttia jaetaan Kaikukortti-verkostoissa.
Kortin voi saada tiukassa taloudellisessa 
tilanteessa oleva soten, hyten tai 3. sektorin 
toimijan asiakas. 

Työntekijän käyttöön on Yhteisön Kaikukortti. 
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ALATUNNISTEEN ESIMERKKITEKSTI

K A I K U K O R T T I - T O I M I N T A

Kaikukortti-toiminta 
on kuntien/ 
kuntayhtymien 
kulttuurin ja soten 
yhdessä 
koordinoimaa. 
Uutena kumppanina 
mukaan toivotaan 
hyvinvointialueita.



ALATUNNISTEEN ESIMERKKITEKSTI

Kaikukortti-toimintaa on 
- yli 50 paikkakunnalla, 
- 13 tulevan hyvinvointialueen alueella. 
Väestömäärä alueilla on n. 1,6 miljoonaa. 

2. Keski-Uudenmaan hyvinvointialue
3. Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
7. Kanta-Hämeen hyvinvointialue
8. Pirkanmaan hyvinvointialue
10. Kymenlaakson hyvinvointialue
11. Etelä-Karjalan hyvinvointialue
12. Etelä-Savon hyvinvointialue
16. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue
17. Pohjanmaan hyvinvointialue
18. Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
19. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
20. Kainuun hyvinvointialue
21. Lapin hyvinvointialue

Kaikukortti.fi/alueet



Miksi Kaikukortti hyvinvointialueelle? 
Kaikukortti-alueiden sanomaa… 1/2

Kulttuurihyvinvointia edistettävä 
joka hyvinvointialueella 

Ei ole tarpeenmukaista vähentää 
jo olemassa olevia palveluja.
Kaikukortti-toiminnan 

laajentaminen hyödyttää 
asiakkaita 
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 ”On vähän siltoja kunnan ja 
hyvinvointialueen välillä 
Kaikukortti - - luonteva silta.”
”Selkeä jako: kunta koordinoi Kaikukortissa 

kulttuuria ja hva kortinjakajia”
”Elintapaohjauksen prosesseissa 

hyvä työkalu.”
Tukee kuntalaisten ja sote-asiakkaiden 

terveyttä ja hyvinvointia
”Hyte-kerroin WIN-WIN-tilanne kuntien ja 

hva:n kesken”



Miksi Kaikukortti hyvinvointialueelle? 
Kaikukortti-alueiden sanomaa… 2/2

 Kaikukortti ja sen tietokanta, 
Kaikukanta tukee 
kulttuurihyvinvointiin, 
osallisuuteen ja 
saavutettavuuteen liittyvää 
tiedolla johtamista, antaa 
mahdollisuuden mm. alueiden 
vertailuun ja palveluiden 
kehittämiseen.

Bonus: Tukee sote-työntekijän 
työhyvinvointia

Muuta potentiaalia: Yhteistyö muun 
kulttuurihyvinvointitoiminnan 
kanssa: (kulttuuri)hyvinvointilähete, 
kulttuuriresepti sekä muut 
alueelliset kulttuuri-
hyvinvointiverkostot, kuten 
Taikusydämen alueverkostot.
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https://kaikukortti.fi/kaikukanta/
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ESIMERKKEJÄ
Esimerkkejä 
tulevilta 
hyvinvointialueilta



Kaikukortti menee luontevasti 
hyvinvointialueilla esimerkiksi seuraavien 
kokonaisuuksien alle:

Alueellinen hyte-verkosto

Alueellinen (kulttuuri-)
hyvinvointisuunnitelma 

Elintapaohjaus 

Hyvinvointi- ja 
yhdyspintalautakunta 

Osallisuussuunnitelma

Muu alueellinen hyteen ja  
kulttuurihyvinvointiin liittyvä yhteistyö 
kuntien ja järjestöjen kanssa 

RRF (Suomen kestävän 
kasvun ohjelma) ja Hyte-
palvelutarjotin: palveluiden 
kokoaminen ja ohjaus

Turvallisuus- ja hyte-työryhmät

Yhdenvertaisuussuunnitelma?
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 Erilaiset ja eritahtiset 
hyvinvointialueet, esim.

 osalla kulttuurihyvinvointi mukana alusta alkaen, osalla vasta tulossa.
 osa jatkaa luontevasti Kaikukortti-toimintaa.
 osa ottaa Kaikukortti-toimintaa mukaan asteittain.
 osalla suunnitelma Kaikukortin laajentamisesta koko hyvinvointialueelle.



Kaikukortin siirtymä hyvinvointialueelle…

…koordinointi-
vastuusta on sovittu:
• 4 hyvinvointialuetta

• ”on selkeää”

• ”on tärkeää”

..on tulossa:

• 3 hyvinvointialuetta

• Kaikukortti-toiminta jatkuu 
hyvinvointialueella, mutta ei 
vielä koordinointivastuuta

• ”ei etene [vielä] siksi, että ei 
ole kriittistä toimintaa, 
mutta toiminta ja yhteistyö 
voi jatkua sellaisenaan”

..on prosessina kesken:

• Loput 6 hyvinvointialuetta

• Osan kanssa keskustelut 
kesken

• Osa: prosessina etenee: 
” Valmistelut ja 
vastuuhenkilöiden 
nimeäminen kesken”

• Laajenemistoiveita 
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Kustannusten jakamisesta 
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 Kaikukortti-alueet kustantavat tällä hetkellä:

 Paikallisesti: Pahviset Kaikukortit, asiakasesitteet ja julisteet.

 Kaikukeskukselle: Kaikukortin tietokannan, Kaikukannan ja 
Kaikukortti.fi -sivuston ylläpitokulut

5 tulevaa hyvinvointialuetta ilmoittanut jo maksavansa kulut ensi vuonna. 

Osa sanonut, että pitävät tärkeänä kustannusten jakamista kuntien ja 
hyvinvointialueiden kesken, mutta asiasta neuvotellaan vasta ensi vuonna



Kulttuuria kaikille -palvelun 
Kaikukeskus  

• Kehitämme Kaikukorttia 
valtakunnallisesti

• Tuemme Kaikukorttia kokeilevia ja 
ylläpitäviä alueita

• Ylläpidämme Kaikukantaa ja 
Kaikukortti.fi -sivustoa

• Kaikukortin laajenemisesta 
neuvotellaan aina kanssamme. 13
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Keskustelua, 
kysyttävää? 

KESKUS TELUA ,  KYSY TTÄVÄÄ



ALATUNNISTEEN ESIMERKKITEKSTI

S I T A A T T I

"Välitön vaikutus: silmät aukeaa- on 
mahdollisuus kulttuuriin. Pitkäaikaisesti 
taloudellisesti vaikeassa tilanteessa ei 
välttämättä tule edes mieleen, että 
kulttuuri kuuluisi minulle. Pelkkä kortin 
saaminen - - ylitsevuotava kokemus!"

(Kaikukortin haltija, Espoo)
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ALATUNNISTEEN ESIMERKKITEKSTI

S I T A A T T I  2

”Tärkeää, että asiakkaat saavat 
tunteen osallisuudesta ja kokevat 
itsensä merkittävinä. Asiakkaiden 
kiitokset ovat olleet todella 
ylitsevuotavia tästä ja asiakkaat 
ovat kokeneet kortin saamisen ja 
siitä kertomisen hyvin positiivisesti 
ja monesti työntekijänä tulee 
tunne että se myös nostaa heidän 
itsetuntoaan.” (Kaikukortin jakaja 
Espoossa v. 2015)
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ALATUNNISTEEN ESIMERKKITEKSTI

S I T A A T T I  3

”[Kaikukortti] voi olla 
joskus se viimeinen 
lenkki esimerkiksi 
asiakkaan omassa 
päätöksenteossa; 
houkutin.” (Kaikukortin 
jakaja Kainuussa v. 
2017)
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KIITOS

Mira Haataja Mira.haataja@cultureforall.fi www.kaikukortti.fi, www.kulttuuriakaikille.fi 18
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