
Kulttuuria kaikille -palvelu, 2018.

Espoon ja Kainuun Kaikukortti-tilastojen
koostetta vuosilta 2015–2017 



Tänne on koottu joitakin Kaikukortti-tilastoja Espoosta ja 
Kainuusta. 

Espoo ja Kainuu olivat ensimmäiset alueet, joissa Kaikukorttia 
kokeiltiin osana Kulttuuria kaikille -palvelun Kulttuuripassin 
pilotointihanketta (9/2014-12/2015) ja Kulttuuripassin 
jatkohanketta (12/2014–5/2018). 

Yksityiskohtaisempia tilastoja on saatavilla pyynnöstä Kulttuuria 
kaikille -palvelusta.



Kaikukorttia pilotoitiin 1. 
kerran Espoossa 2015, 
toiminta pysyvää vuoden 
2016 alusta
- ylläpitäjänä Espoon
kaupungin kulttuurin
tulosyksikkö ja 
aikuissosiaalipalvelut
yhdessä

Kainuussa Kaikukorttia 
pilotoitiin 2016-2017, 
toiminta jatkuu 2018
- ylläpitäjänä 2018 Kainuun
sosiaali- ja terveydenhuollon
kuntayhtymän
kehittämisyksikkö ja Kainuun
kuntien kulttuurivastaavat



Yleistä tietoa Kaikukortti-tilastoista 



Kaikukortin haltijoista kerätään seuraavia tietoja:

• Kaikukortin haltijan taustatiedot 
• syntymävuosi, 
• äidinkieli, 
• sukupuoli (mies, nainen, muu), 
• elämäntilanne (kategoriat: työssäkäyvä/yrittäjä, työtön/lomautettu, opiskelija/koululainen, 

työkyvyttömyyseläkkeellä/pitkäaikaisesti sairas, eläkkeellä iän/työvuosien perusteella tai 
työttömyyseläkkeellä, omaa kotitaloutta hoitava tai muu) ja 

• postinumero.
• Huom. Kortinhaltijoilta ei toistaiseksi kerätä nimi- tai henkilöllisyystietoja

• Kortin jakajapaikan ja jakajan tiedot

• Annetun Kaikukortin kirjain- ja numerosarja, esim. K0001
• Onko asiakkaalla ollut aiemmin Kaikukortti



Kaikukortin haltijoista koostetaan seuraavia tilastoja:

• Kaikkien Kaikukortin haltijoiden taustatiedot 
• syntymävuosi: lasketaan ikäryhmät (0 – 15 v., 16 – 34 v., 35 – 64 v., 65 v. >)
• äidinkieli: kootaan ryhmittän (suomenkieliset, ruotsinkieliset, vieraskieliset)
• Sukupuoli: kootaan ryhmittäin (mies, nainen, muu), 
• Elämäntilanne: kootaan ryhmittäin (kategoriat: työssäkäyvä/yrittäjä, työtön/lomautettu, 

opiskelija/koululainen, työkyvyttömyyseläkkeellä/pitkäaikaisesti sairas, eläkkeellä 
iän/työvuosien perusteella tai työttömyyseläkkeellä, omaa kotitaloutta hoitava tai muu) ja 

• Postinumero: 
• Kuinka monella kortinhaltijoista on ollut aiemmin Kaikukortti 

• Kuinka paljon Kaikukortteja jaetaan / Kaikukortti-verkoston sote-kohde 
• Kuinka paljon Kaikukortteja jaetaan kaikissa alueen sote-kohteissa yhteensä



Kaikukortin käytöstä koostetaan yhteen muun muassa seuraavia tietoja: 

• Asiakkaan Kaikukortin käyttömäärä / kulttuurikohde
• Kaikukortin kirjain- ja numerosarja, jolla lippu tai kurssipaikka on hankittu
• Lipputyyppi: onko lippu hankittu aikuiselle vai lapselle (alle 16-v)

• Yhteisön Kaikukortin* käyttömäärä/ kulttuurikohde
• Yhteisön Kaikukortin kirjain- ja numerosarja, jolla lippu on hankittu
• Lipputyyppi: onko lippu hankittu aikuiselle vai lapselle (alle 16-v)
* Yhteisön Kaikukortilla Kaikukortti-verkoston sote-työntekijä voi hankkia itselleen 
maksuttoman  lipun kun hän osallistuu yhdessä asiakkaan tai pienryhmän kanssa. 
• Huom. Asiakkaan ja yhteisön Kaikukortit ovat erilaiset. Tilastoissa kortin kirjain- ja numerosarja kertoo sen, onko 

lippu hankittu asiakkaan Kaikukortilla vai yhteisön Kaikukortilla.

• Kuinka paljon Kaikukortteja on käytetty kaikissa alueen Kaikukortti-verkoston kulttuurikohteissa 
yhteensä

• Asiakkaalle hankittujen Kaikukortti-hankintojen kokonaismäärä, lapsille hankittujen 
Kaikukortti-lippujen kokonaismäärä ja yhteisön Kaikukortilla tehtyjen Kaikukortti-hankintojen 
kokonaismäärä



Kaikukortin haltijoiden ja Kaikukortin käyttötilastot lisäksi 
ristiintaulukoidaan, jolloin saadaan tietoa muun muassa seuraavista 
asioista:

• Kaikukortin kokonaiskäyttö Kaikukortti-alueella: Käytössä olleiden 
asiakkaan Kaikukorttien tietojen ristiintaulukointi asiakkaan 
Kaikukorttien taustatietojen kanssa:

• Korttia käyttäneiden asiakkaiden ikäryhmät, elämäntilanne 
ryhmittäin, sukupuoli ryhmittäin, äidinkieli ryhmittäin, 
asuinpaikka



Koostetta Espoon ja Kainuun 
Kaikukortti-tilastoista 



* Tässä ei ole eritelty, onko korttia käytetty kulttuuripalvelussa vai kurssipaikan hankkimiseen: 
yksi Kaikukortin käyttökerta voi tarkoittaa joko yksittäisen lipun tai kurssipaikan hankkimista
tai jopa kansalaisopiston kausikorttia.

Kortinhaltijoita Korttien käyttömäärä* Korttien käyttöaste 
(= kuinka monta 
jaettua Kaikukorttia on 
ehditty käyttää), %

Espoo 2015 (9kk) 1000 610 18 %

Espoo 2016 1320 1355 27 %

Espoo 2017 1481 1956 36 % 

Kainuu 2016 (9kk) 683 678 36 %

Kainuu 2017 839 926 32 % 

Espoon ja Kainuun Kaikukortin haltijoiden määrä, korttien 
käyttömäärä sekä korttien käyttöaste vuosina 2015–2017



Tilastovertailu Espoon ja Kainuun 
Kaikukortin käytöstä vuonna 2017

Korttia käyttäneitä kaikista Kaikukortin 
haltijoista:

ESPOO KAINUU

käyttänyt korttiaan (henkilöä, määrä) 531 265
käyttänyt korttiaan (%) 36 % 32 %

Korteilla tehdyt hankinnat yhteensä 
2017:

ESPOO KAINUU

Hankinnat asiakkaan Kaikukortilla 1749 718
Hankinnat lapselle 53 11
Hankinnat Yhteisön Kaikukortilla 43 25
Hankinnat ilman Kaikukortin numeron 
rekisteröintiä 111 172

HANKINNAT YHT. (KPL) 1956 926



Kortinhaltijoiden elämäntilanne, 
yleisimmät *:

ESPOO KAINUU

työtön / lomautettu 28 % 37 %

työkyvyttömyyseläkkeellä / 
pitkäaikaisesti sairas

34 % 21 %

eläkkeellä iän / työvuosien 
perusteella tai 
työttömyyseläkkeellä

17 % 20 %

Tilastovertailu Espoon ja Kainuun 
Kaikukortin käytöstä vuonna 2017

* Yleisin elämäntilanne punaisella, tummennettu



Kortinhaltijoiden ikäryhmät: Kortinhaltijoiden äidinkieli:
ESPOO KAINUU ESPOO KAINUU

0 – 15 v. 0,2 % 0,1 % suomi 83 % 94 %

16 – 34 v. 24 % 29 % ruotsi 3 % 0,4 %

35 – 64 v. 57 % 55 % vieraskielinen 13 % 5 %

65 v. > 18 % 16 % ei tietoa 1 % 1 %

Kortinhaltijoiden sukupuoli: Korttia käyttäneiden 
kortinhaltijoiden sukupuoli: 

ESPOO KAINUU ESPOO KAINUU

mies 36 % 38 % mies 34 % 32 %
nainen 63 % 61 % nainen 65 % 68 %
muu 0,2 % 0,1 % muu 0,2 % -
ei tietoa 1 % 0,1 % ei tietoa 1 % 0,4 %

Tilastovertailu Espoon ja Kainuun 
Kaikukortin käytöstä vuonna 2017



Huom. Espoon ja Kainuun 
Kaikukortti-tilastoista

Espoon ja Kainuun Kaikukortti-tilastoista on koottu lisäksi 
esimerkiksi seuraava tilasto:

• 10 yleisintä Kaikukortin kulttuurikohdetta / vuosi

Paikalliset Kaikukortti-tilastot antavat tärkeää tietoa alueen Kaikukortti-
toiminnasta vastaaville tahoille ja antavat mahdollisuuden kehittää 
Kaikukortti-toimintaa paikallisella tasolla.



Muutamia huomioita Kaikukortti-tilastoista

• Kortti ei ole harkinnanvarainen etu, vaan asiakkaan oikeus.
• Korttia jaetaan matalalla kynnyksellä Kaikukortti-verkoston sosiaali- ja terveysalan kumppaneiden 

kohderyhmään (tiukka taloudellinen tilanne) kuuluville asiakkaille.
• Kortin käyttöön kannustetaan, mutta kortti ei velvoita sen käyttöön.

• Kulttuuria kaikille -palvelun toteuttamissa Kaikukortti-kyselytutkimuksissa* on selvinnyt 
erilaisia esteitä kortin käytölle, kuten seuran puute, huono terveydentila, liikkumiseen 
ja matkakustannuksiin liittyvät sekä se, ettei löydä tietoa Kaikukortin kulttuuritarjonnasta 
helposti .

• Osallistumisen esteitä pyritään vähentämään erilaisin keinoin, kuten siten, että työntekijä tai 
työyhteisön edustaja voi osallistua yhdessä asiakkaan tai pienryhmän kanssa, ja työntekijät 
voivat joissain tapauksissa käyttää työyhteisön autoja yhdessä osallistumiseen. Lisäksi 
Kaikukortti-toiminnassa tehdään yhteistyötä kulttuurikaveri-toiminnan kanssa.

* Kaksi kyselyä Espoossa (vuosina 2015 ja 2016) sekä kaksi kyselyä Kainuussa (vuosina 2016 ja 2017), ks. tarkemmin
esim. Kulttuuria kaikille -palvelun julkaisusarja:  www.kulttuuriakaikille.fi/tietoa_meista_julkaisut_julkaisusarja



Eri Kaikukortti-alueiden Kaikukortti-vastuutahot huolehtivat siitä, 
että paikallisessa Kaikukortti-verkostossa mukana kumppanit
keräävät tilastoja Kaikukortin käyttäjistä ja Kaikukortin käytöstä. 

Kulttuuria kaikille -palvelu tukee ja ohjeistaa Kaikukortti-alueita
tilastojen keräämisessä. Palvelu on mm. luonut mallipohjat
tilastojen kokoamiseksi Kaikukortti-alueille. Lisäksi palvelu on 
luonut Excel-pohjan alueiden tilastojen yhteenkokoamista ja 
ristiintaulukointia varten. 

Kulttuuria kaikille -palvelu ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia 
tilastoja ja kehittää Kaikukortti-toimintaa valtakunnallisesti.

Lisätietoa Kaikukortti-tilastoista



Lisätietoa

Aura Linnapuomi, Kaikukortti kaikuu -hankkeen 
hankekohtaja
Kaikukortin tukipalvelu / Kulttuuria kaikille -palvelu
aura.linnapuomi@cultureforall.fi
puh. 040 931 0576

Mira Haataja, Kaikukortti kaikuu -hankkeen 
hankekoordinaattori
Kaikukortin tukipalvelu / Kulttuuria kaikille -palvelu
mira.haataja@cultureforall.fi
puh. 040 213 6339

www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti


