
 

Kulttuurihyvinvointia kuntiin Kaikukortilla  
Kulttuurilla ja taiteella on hyvinvointia ja terveyttä edistäviä vaikutuksia, jotka tuovat kunnille 

säästöjä.  

Kaikukortilla voi edistää kulttuurihyvinvointia.  

Kaikukortilla tiukassa rahatilanteessa olevat ihmiset voivat osallistua yhdenvertaisesti 

kulttuurielämään ja harrastamiseen.  

Kaikukorttia jakavat hyte- ja sote-toimijat, jotka kuuluvat valtakunnalliseen Kaikukortti-

verkostoon. 

Kaikukortin avulla voi toteuttaa laissa kuntien kulttuuritoiminnasta mainittuja tavoitteita:  

kaikkien kuntalaisten 

• yhdenvertainen osallistuminen kulttuuriin, taiteeseen ja sivistykseen 

• hyvinvoinnin ja terveyden vahvistaminen kulttuurin ja taiteen keinoin 

• osallisuuden ja yhteisöllisyyden lisääminen kulttuurin ja taiteen avulla. 

Miksi Kaikukortti?  

✓ Kaikukortilla tiukassa rahatilanteessa oleva kuntalainen saa maksuttomia pääsylippuja 

kulttuuri- ja liikuntapalveluihin sekä kurssipaikkoja opistoihin. 

✓ Kaikukortti on kevyt ja kustannuksiltaan matala työkalu kuntien ja maakuntien kulttuuri- ja 

hyte- ja sotealan sekä järjestöjen yhteistyön rakentamiseen ja kehittämiseen.  

✓ Kaikukortti mainitaankin useiden kuntien hyvinvointikertomuksissa, 

yhdenvertaisuussuunnitelmissa sekä alueellisissa kulttuurihyvinvointisuunnitelmissa.  

✓ Kaikukorttiin viitataan myös THL:n kehittämässä TEAviisarissa, joka mittaa kuntien 

terveydenedistämistyötä. 

✓ Kaikukortti alueellisiin hyvinvointikeskuksiin! 

Kaikukortti on Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n vuoden 

2018 Hyvä käytäntö! 

Kulttuuri tekee (tutkitusti) hyvää!  

Tietoa Kaikukortista esitellään osoitteessa www.kaikukortti.fi/lisatietoa 

http://www.kaikukortti.fi/lisatietoa


”[Kaikukortti merkitsee] virkistyshetkiä ja hetken arjesta irti pääsemistä” (Kaikukortin haltija 

Kainuussa v. 2017). 

Kaikukortti hyväksi käytännöksi koko Suomeen!   

Kaikukortti on vuonna 2021 käytössä lähes 50 kunnassa, mm. Espoossa, Lappeenrannassa, 

Oulussa, Rovaniemellä, Savonlinnassa, Tampereella, Vaasassa sekä Kainuun ja Kanta-Hämeen 

maakunnissa. Asukkaita Kaikukorttialueilla on noin 1,6 miljoonaa. 

Onko sinun kunnassasi Kaikukortti?  

Edistä yhdenvertaisuutta ja osallisuutta Kaikukortilla! 

✓ Ota Kaikukortti puheeksi omassa kunnassa. 

✓ Kerro kuntasi hyvinvointikoordinaattorille Kaikukortista ja sen tuomista hyödyistä. 

✓ Ota kulttuurihyvinvointi keskiöön. 

 

Lisää tietoa meistä ja toiminnastamme:  

www.kulttuuriakaikille.fi    #KulttuuriaKaikille 

www.kaikukortti.fi  #Kaikukortti 

Kulttuuria kaikille -palvelun tavoitteena on yhdenvertainen kulttuurikenttä. Palvelemme taide- ja 

kulttuurikentän toimijoita saavutettavuuden, moninaisuuden ja yhdenvertaisuuden kysymyksissä. 

Välitämme tietoa, järjestämme koulutuksia ja keskustelutilaisuuksia sekä koordinoimme erilaisia 

hankkeita.  

Ota yhteyttä Kaikukortin tuki- ja kehittämispalveluun:  

Mira Haataja 

Erityisasiantuntija, saavutettavuus, Kaikukortti 

mira.haataja@cultureforall.fi 

Puh. 040 213 6339  
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