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”Taide ja terveys ovat olleet ihmisen
kiinnostuksen kohteina ihmiskunnan
historian alkuvaiheista lähtien.
Ymmärryksen ja tiedon lisääntymisestä ja
sijoituksien vaikutuksista huolimatta
edelleen kamppailemme taiteen ja terveyden
perusteiden merkityksen kanssa ja mitä
ne tarkoittavat yhteiskunnassa”1

ALUKSI
Sosiaali- ja terveydenhuoltomenot ovat merkittävä osa valtion taloutta. Suurelta osalta nämä menot koostuvat niistä kustannuksista, joilla pyritään
takaamaan jokaiselle suomalaiselle mahdollisuus
tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen elämänlaatuun. Näiden talousmenojen rinnalla on tärkeätä
kiinnittää huomiota yksittäisiin riskikohtiin, koska niistä yksittäisistä tapauksista kasvaa yhdessä
merkittävä talousmeno. Riskikohdille ominaista
on myös niiden pitkäkestoisuus. On huomattavan kapeakatseista tehdä säästötoimenpiteitä
riskikohdista, sillä niiden vaikutus ulottuu usein
pitkälle. Esimerkiksi nuorten terveydenhoitoon
liittyvät leikkaukset maksavat tulevaisuudessa todennäköisesti paljon. Sen sijaan voisimme suosia
keinoja, jotka tuottavat kestävää taloutta, kuten
investointia nuorten elämänlaatuun tai mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn. Tätä varten tarvitaan erilaisia keinoja ja toimintoja.2 Esimerkiksi
taide- ja kulttuuritoiminta tuottaa kansainvälisten tutkimusten mukaan myönteisiä vaikutuksia
hyvinvointiin ja terveyteen. Tästä(-kin) syystä on
tärkeätä nostaa esille myös näihin liittyviä taloudellisia näkökulmia.
Raportin sisältö linkittyy kahteen konkreettiseen
lenkkiin. Toinen niistä on kesäkuun alussa julkais-

tu Taide ja kulttuuri vaikuttavat hyvinvointiin –
tiedosta toimintaan (Pia Houni, 2019). Toinen on
Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen arviointi työyhteisöissä (Jarno Turunen, Heli Ansio,
Pia Houni 2018). Molemmat raportit käsittelevät
tiivistetysti laajaa aihetta, taiteen ja kulttuurin
vaikutuksia hyvinvointiin ja terveyteen. Jälkimmäisessä sitä on katsottu talouteen painottuen.
Näiden julkaisujen lisäksi raportin taustalla ovat
muutamat keskeiset julkaisut ja artikkelit, joissa
taiteen ja talouden välistä suhdetta on pohdittu.
En lähde spekuloimaan julkaisujen vähäisyyttä,
mutta oletettavasti aihepiirin tutkimus on vasta
viimeisen vuosikymmenen ajalta ja talousvaikutusten tarkastelu on seurannut hitaasti perässä.
Tämän raportin tietopohja nojaa myös useisiin
tilastokoonteihin, jotka osoittavat taide- ja kulttuuritoiminnan myönteisiä vaikutuksia sote-sektorin riskikohtiin. Näitä yhdistäväksi linkiksi
muodostuu talouden suora tai välillinen vaikutus.
Talousvaikutuksia ei voi väistää, pikemmin pitäisi
opetella ajattelemaan myös tämän näkökulman
kautta. Käytän tässä raportissa pääsääntöisesti
käsitettä taide, koska huomiot painottuvat sellaisiin esimerkkeihin, joissa työskentelyn keskiössä on tunnistettavasti joku taidetoiminta. Tämä
eroaa perinteisesti tarkastellusta kulttuuritoiminnasta kuten siitä, kuinka paljon ihmiset käyvät
museoissa. Toisaalta kulttuurin alle voidaan liittää kulttuuriperintö, ympäristön estetiikka jne.
Monessa yhteydessä taide ja kulttuuri toimivat
synonyymisesti, riippuen millaisia asioita halutaan
painottaa.
Taiteen ja talouspuheen yhdistämiseen on liittynyt ”hammasten kiristelyä”. On ymmärrettävää,
että immateriaaliset arvot eivät taivu helposti
talouden käsittelyyn. On asianmukaista pystyä
selkeästi erottamaan ihmisten toiminnasta tavoitteet, jotka tähtäävät ei-mitattaviin päämääriin ja
ne, joilla suoraan tavoitellaan mitattavaa arvoa.
Asia ei ole kuitenkaan näin yksinkertainen. Meillä

  	Kaikki tämän raportin englanninkieliset käännökset ovat Pia Hounin ellei toisin mainita.
Sitaatti: Stuckey & Nobel 2010. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804629/
2
  	Pirkanmaa on ollut edistyksellinen tehdessään ensimmäisen kulttuurihyvinvointisuunnitelman.
https://www.tays.fi/fi-FI/Ensimmainen_kulttuurihyvinvoinnin_suunni(66947)
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on vähän kokemusta taiteen ja talouden tarkastelusta rinnakkain. Syynä tähän on usein edellä
mainittujen päämäärien erilaisuus, arvojen erottaminen toisistaan ja kenties myös näkemys työn
ja tekijöiden erilaisesta merkityksestä yhteiskunnassa. Juuri tämän jännitteen takia yhteiskunta
tarvitsee taidetta!
Yhteiskuntaa ei voi tarkastella ilman taloutta.
Kasvaneet talouden vaatimukset näkyvät taide- ja
kulttuurikentällä sekä myönteisessä että vähemmän mairittelevassa mielessä. Siksi on puhuttava
aktiivisesti ja rohkeasti taiteesta ja taloudesta
yhdessä. ”Taidetta taiteen vuoksi” vuoksi historiallinen liike ei koskaan ole ollut vapaa taloudesta,
miksi siis korostaa enää tätä ajattelua?

Mielenterveysongelmat kohdistuvat yhä enemmän
nuoriin aikuisiin. Mielenterveyden ennaltaehkäisyyn ja hoitoon liittyvät ilmiöt tunnistetaan
samansuuntaisesti kansainvälisesti. On helppo
ymmärtää, että jokainen mielenterveystyöhön
sijoitettu euro palautuu takaisin moninkertaisena
ja pidemmällä aikavälillä sillä on myös kerrannaisvaikutuksia. Tästä syystä taide-mielenterveystalous näyttävät linkittyvän toisiinsa hyvinkin vahvasti. Taide nähdään tässä raportissa mahdollisuutena ja moniulotteisena osana yhteiskunnallista
toimintaa, joka pitäisi olla tasa-arvoisesti kaikkien
saavutettavissa.

Tätä raporttia kirjoittaessa olen osallistunut
useaan kotimaiseen ja kansainväliseen konferenssiin, joissa on keskitytty taidelähtöisen toiminnan
tarkasteluun. Kollegat eri puolilta maailmaa ovat
kertoneet taidehankkeista, joissa taloudellinen
ajattelu on otettu alusta lähtien joustavasti mukaan. On ymmärretty, että taloudellisten seikkojen tarkastelu tukee hankkeiden kokonaisuutta ja
tulevia mahdollisuuksia. Taloudellisten vaikutusten tarkastelu ei aseta taidetta välilliseen asemaan, koska tämä ei ole edes mahdollista taiteen
kohdalla. Samoin taidetoiminta ei voi asettaa taidetta vain hyödyn asemaan, koska sen lähtökohdat perustuvat taiteelle tyypillisen lopputuloksen
tekemiseen. Käsillä olevan raportin tarkoituksena
on etsiä näkökulmia ja toimintamalleja taiteen ja
talouden välisen toiminnan kehittämiseksi Sotesektorin toimintaa painottaen. Koska lukuisat tutkimukset vakuuttavat taidetoiminnan myönteisistä vaikutuksista mielenterveyteen, olen käyttänyt
raportissa punaisena lankana mielenterveyteen
liittyviä toimintoja.3 Esimerkki on arvokas Sote-toimintojen kannalta, sillä mielenterveyden
hoitoon kytkeytyy myös muidenkin sairauksien
hoitoa. Hoitoajat ovat pitkäkestoisia, ja sairaus
koskettaa ihmisen elämänkaaren kaikkia vaiheita.

3

Valinta seurata mielenterveyteen liittyvää lähtökohtaa ei ole arvovalinta, vaan aiheen sujuvamman käsittelyn
takia tehty rajaus. Raportissa esitettyjä esimerkkejä voi lähtökohtaisesti tarkastella myös kaikkien
muidenkin sairauksien kohdalla, joihin taidetoiminnalla tiedetään olevan myönteisiä vaikutuksia.
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MISTÄ PUHUMME,
KUN PUHUMME TAITEEN JA
KULTTUURIN TALOUDELLISISTA
VAIKUTUKSISTA?
Taide- ja kulttuuritoiminnan taloudellisten vaikutusten tarkasteleminen ei ole yksinkertainen tehtävä. Aihetta voi lähestyä eri suunnista. Yleensä
taide- ja kulttuuritoiminnan taloudellinen ajattelu liittyy neljään eri osa-alueeseen:
1) taiteen markkina-arvoon (taiteen myynti)
2) taide- ja kulttuuritoimintaan (ihmiset,
jotka käyvät museoissa, teattereissa,
konserteissa jne)
3) taiteen harrastamiseen (kuorolaulu,
kuvataide, lukeminen, tanssi jne.)
4) sellainen taide- ja kulttuuritoiminta,
jolla pyritään tietoisesti tukemaan
ihmisten hyvinvointia ja terveyttä
Taideaktiivisuus kohdistuu viimeksi mainitussa osallistujajoukon tarpeisiin, kuten ennaltaehkäisevään
toimintaan, hoitamiseen tai kuntouttamiseen.4
Kaikkea edellä sanottua yhdistää yksi asia. Taideja kulttuuritoiminta vaatii taiteilijan ja hänen
mahdollisen työparinsa työpanosta. Se vaatii myös
vastaanottajan / osallistujan. Tämä on lähtökohtaisesti se tekijä, jonka varassa kaikki on. Ilman
vuorovaikutusta ei synny taiteen- ja kulttuuritoiminnan vaikutuksia. Kyse on sellaisen sosiaalisen
ja aineettoman pääoman kasvattamisesta, jolla
on mahdollisuus muotoutua taloudelliseksi voimavaraksi. Tästä on paljon kansainvälistä näyttöä.
Ideaalimaailmassa emme erottele taiteen- ja
4
5
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kulttuurin erilaisia toimintakenttiä vaikutusten ja
talouden perusteella. Jaottelu on keinotekoista,
sillä käytännössä tiedämme näiden liukuvan usein
toisiinsa. Kulttuuripolitiikan lähihistoriasta on
syytä muistaa luovan talouden esille nostamisen
ja kulttuurin uudelleen asemoimisen merkkipaalu.
Vuonna 1982 Unescon Industries – a change for
the Future of Culture konferenssi Kanadassa nosti
aiheen esille. Tämän jälkeen Englannissa lanseeratut The Creative Industries Mapping Document
(1998) ja Creative Industries Performance, a statistical Analysis for DCMS (2007) vahvistivat luovan talouden käänteitä. Ilkka Heiskasen lausumaa
lainaten näissä vaiheissa siirryttiin kulttuuriteollisuusajattelusta “luovuusajatteluun”.5 Koska tästä
käänteestä on kulunut jo useita vuosia, olisikin
hyvä kysyä missä vaiheessa olemme tällä hetkellä
taiteen ja kulttuurin talousajattelussa? Edellisten
yhdistelmissä vai kenties jonkin täysin uuden vaiheen äärellä?
Tyypillisesti monissa taide- ja kulttuurihankkeissa lähestytään sisältöjä arvioinnin lähtökohdista
käsin.6 Arvioinnin tarjoamat työvälineet ovat hyvä
lähtökohta ymmärtää taidetoiminnan vaikutuksia.7
Esimerkkinä organisaatioiden kehittämiseen erikoistunut New Beat on kehittänyt työkaluja taidelähtöisen toiminnan vaikuttavuuden arviointiin.
Arviointi toteutetaan ReDoMe- valmennusmetodiin
sisältyvän digitaalisen arviointityökalun avulla,
joka muokataan aina prosessikohtaisesti asiakkaan
tarpeita vastaavaksi. Arviointityökalu sisältää mittariston, jota on kehitetty viime vuosina asiakasorganisaatioiden kanssa. Arviointityökalu soveltuu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30787093
Ks. Heiskanen, Ilkka 2015. Taiteen ja kulttuurin uusi asemointi talouteen:
kulttuuriteollisuus, luovat alat ja luova talous.
Arvioinnista hyvä yleiskatsaus myös Lindberg, Annina 2013. Eväitä asiointiin
sosiaali- ja terveysjärjestöissä. Suomen Mielenterveysseuran julkaisu.
Ibid. Kts. toiminnan arvioinnin lähtökohdista lisää:
https://mieli.fi/sites/default/files/inline/horisontti_evaita_arviointiin_0114.pdf

eri toimialoille sekä kulttuurisen, sosiaalisen että
taloudellisen vaikuttavuuden arviointiin.8 Taidetoiminnan taloudellinen arviointi voi olla taaksepäin (evaluate) tai eteenpäin katsovaa (forecast),
kuten monissa talousmalleissa. Tarkastelutavan
valinta riippuu toiminnan tavoitteista, kestosta,
laajuudesta ja kohderyhmästä. Erityisesti sosiaalija terveydenhuoltoalalla painopiste kannattaisi olla
eteenpäin katsovassa ajattelussa, erityisesti ennaltaehkäisevän toiminnan vahvistamisessa. Kun puhutaan taidelähtöisistä hankkeista ja käytännöistä
tällä sektorilla, eteenpäin ennustava ajattelu pohjautuu käsillä olevan tiedon kautta muodostuvaan
tietoon. Konkreettisesti tämä tarkoittaa esimerkiksi tiettyjen terveyden ja hyvinvoinnin riskilukujen
tunnistamista.9 Sen pitäisi myös huomioida mahdollisimman laaja-alaisesti eri faktoreiden välisiä
suhteita (kuten ROI – analyysissä korostetaan).10
Seuraavat asiat on hyvä ottaa huomioon taide- ja
kulttuuritoiminnan talousvaikutuksia pohtiessa:
1. Taide- ja kulttuuritoiminnan
tavoitteeksi ei yleensä aseteta
taloudellista tuottoa. Talous on
aina välillisessä asemassa.
2. Erilaiset taide- ja kulttuuritoiminnat
työllistävät taiteilijoita, jolloin myös
ammattiryhmän taloudellisia seikkoja
kannattaisi ottaa laajemmin huomioon.
3. Vaikutuksien ja vaikuttavuuden
kannalta on tärkeätä huomioida,
millainen osallistumisaste taidetoiminnalla on. Onko kyse vastaanottamisesta vai toiminnallisesta
osallistumisesta.
4. Ennen talouden tarkastelua pitäisi
olla selkeä näkemys siitä, miten

taidetoiminnan vaikutuksia tutkitaan,
arvioidaan ja tulkitaan. Tätä osuutta
suunnitellessa olisi hyvä ottaa huomioon
myös talousvaikutusten tarkastelu.
5. Selkeät tavoitteet ohjaavat toimijoita
ymmärtämään, mitä tavoitellaan ja
millaisin sitoumuksin työskennellään.
6. Talouden laskemisessa on olennaista
huomioida mihin toiminta kohdistuu.
On eri asia laskea ennakoivasti
säästöjä, jos toiminta kohdistetaan
ennaltaehkäisevään työhön kuin laskea
jo käynnissä olevan toiminnan säästöjä
esimerkiksi sote-alan hoitoyksiköissä.
Kulttuuripolitiikan strategia 2025 kertoo lähtökohdista, joilla taiteen tehtävää käsitellään tulevina
vuosina yhteiskunnassa. Siinä kuvataan toimialan
toimintaympäristömuutokset sekä määritellään
kulttuuripolitiikan kehittämisen tahtotila, tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet. Sote-sektorin kannalta tärkein on tietenkin huomio osallisuudesta ja
osallistumisesta kulttuuriin. Miten eri väestöryhmät
pääsevät osalliseksi kulttuurin erilaisista toiminnoista? Soten näkökulmasta kysymys kuuluu, miten Sote
voi omalla toiminta-alueellaan tukea tämän tavoitteen toteutumista. Millaisia toimenpiteitä ja taloudellisia investointeja Sote-budjetista voidaan tehdä
tämän toteutumiseksi? Asia ei ole vähäpätöinen, kun
sitä katsotaan tilastolukujen valossa. Suomalaisista
ihmisistä suuri osa on elämässään tilapäisesti tilanteessa, jossa osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
on estynyt.
Kulttuuripolitiikan strategiset tavoitealueet ja
tavoitteet ovat:11
Luova työ ja tuotanto
Taiteellisen ja muun luovan työn

Sähköpostitiedoksianto Heini Merkkiniemi (15.8.2019) www.newbeat.fi
		Viittaan tässä erityisesti siihen, että taidetoiminta voidaan kohdistaa ennaltaehkäiseväksi, sairastumisen
yhteyteen tai kuntoutumisvaiheeseen. Kaikissa näissä taidetoiminnan taloudelliset vaikutukset suhteutuvat
erilaisiin tilastollisiin lukuihin kohdejoukosta ja kustannuksista. Myös pitkäkestoisen talouden ajattelemisen
kohdalla on erityisen olennaista kiinnittää huomiota siihen, mihin osa-alueeseen toiminta kohdistetaan ja
millaiset odotukset sen tavoitteiden toteutumiseksi asetetaan.
10
		Nicholls & Lawlor 2012.
11
Lääketilastot http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/79811/okm20.pdf
8
9

7

tekemisen edellytykset ovat parantuneet
ja tuotannon ja jakelun muodot
monipuolistuneet.
Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin
Osallisuus kulttuuriin on lisääntynyt ja
eri väestöryhmien erot osallistumisessa
ovat kaventuneet.
Kulttuurin perusta ja jatkuvuus
Kulttuurin perusta on vahva ja
elinvoimainen.
Tilastokeskuksen kulttuurialojen työllisyystilastossa vuodelta 2018 todetaan luovien alojen
työllisten määrän lisääntyneen. Kulttuurialojen
työllistymisessä pysyvässä työsuhteessa on 60%
ammattilaisista (muilla aloilla luku on 73%), 27%
toimii yrittäjinä ja 13% määräaikaisissa työsuhteissa.
Pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelman
mukaan ”elävä kulttuuri muodostaa sivistysyhteiskunnan itseisarvoisen perustan, vahvistaa
demokratiaa ja sananvapautta” (luku 3.7.1).
Kulttuuripolitiikan keinot ja toimenpiteet hallitusohjelmassa on koottu kahden tavoitteen alle:
1) Luovien alojen työpaikat lisääntyvät,
osuus BKT:sta nousee ja työntekijöiden
työskentelyedellytykset paranevat ja

mahdollistamana. Vastaus ei sinällään yllätä,
vaan on hyvinkin linjassa sen käsityksen kanssa,
miten taide nähdään demokraattisen yhteiskunnan osana. Kommenteissa kiinnittää huomiota
se, että yli 50% vastaajista näki, että taiteen
olisi oltava kaikkien saatavissa ja saavutettavissa. Tämä on useille yleishyvän periaate, mutta
sen käytäntö jää avoimeksi. Suomen väestöstä
merkittävä osa elää maantieteellisesti, terveydellisesti tai taloudellisesti olosuhteissa, jotka
eivät mahdollista taide- ja kulttuuritoimintaan
osallistumista, ellei tätä toimintaa viedä heidän
elinpiiriinsä. Cuporen kyselyn vastaajista alle 20%
näkee taiteen tehtäväksi terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen ja alle 10% luovan talouden tai
markkinavetoisen merkityksen. Näillä asenteilla
on merkitystä siihen, miten toiminnot ohjautuvat
tai mitkä lähtökohdat taidekentässä määrittävät
työn arvostamista. Myös asenteet ja mielipiteet
rakentavat siiloja ja esteitä taiteen laaja-alaiselle
toteutumiselle yhteiskunnassa. Tässä yhteydessä
unohtuu usein se tosiasia, että monet taiteilijat
kokevat itse tärkeänä sosiaalisen osallisuuden ja
ovat sitoutuneita oman taiteensa laaja-alaiseen
toteutumiseen yhteiskunnassa.12
Taidelähtöisen toiminnan yksi talouspiirre liittyy myös taiteilijoiden omaan työllistymiseen.
Laajentuvat työkentät mahdollistavat heille yhä
enemmän työtilaisuuksia.13

2) Kulttuuripalvelut ovat paremmin
saavutettavissa ja kulttuurin
toimintaedellytykset ovat vahvistuneet.
Cuporen tuottaman taiteen ja kulttuurin barometrin vuodelta 2015 vastauksista valtion ja
säätiöiden vertaisarvioijat tuovat kiinnostavasti
esille taiteen rahoitukseen ja taiteen tehtävään
yhteiskunnassa. Vastauksissa huomiota kiinnittää
täysin samaa mieltä olevat vastaukset ja niiden
näkemys siitä, että taide toteutuu yhteiskunnassa julkisin ja säätiöiden tuottamisen varojen

12
Rautiainen et al 2015 https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/pauli-rautiainen-taija		roiha-ja-kaija-rensujeff-taiteen-ja-kulttuurin-barometri-2015
13
https://www.econstor.eu/bitstream/10419/108378/1/158-437-1-PB.pdf
http://www.stat.fi/til/klt/2018/01/klt_2018_01_2019-06-10_tie_001_fi.html
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LUOVAT ALAT TUOTTAVAT GLOBAALISTI YLI 2000 MILJARDIA EUROA VUODESSA
Lajissaan ensimmäisessä taiteen, kulttuurin ja luovien alojen taloudellisten vaikutusten maailmanlaajuisessa kartoituksessa vuodelta 201514 todetaan näiden alojen yhteenlasketun tuoton
olevan globaalisti yli 2000 miljardia euroa vuodessa, joka on 3 % koko maailman bruttokansantuotteesta.15 Alat työllistävät maailmanlaajuisesti lähes 30 miljoonaa ihmistä, joka on noin
1 % maailman työväestöstä. Luovat alat ovat suuri kokonaisuus Aasiassa (33 % koko maailman
luovien alojen tuotosta ja 43 % luovien alojen työvoimasta), mutta myös Euroopassa (32 %
tuotosta, 26 % työvoimasta). Pelkästään kuvataiteet, esittävät taiteet ja musiikki työllistävät
maailmassa yli 14 miljoonaa ihmistä ja alojen yhteenlaskettu tuotto on noin 600 miljardia euroa.
Edellä mainitut luvut ovat kansantalouden tasolla suuren mittakaavan suoria vaikutuksia eli
taloudellisen toimeliaisuuden kasvua työllistymisen, verotulojen ja kulutuksen myötä. Lukujen
voidaan olettaa kasvavan tulevaisuudessa. Kulttuuri ja luovat alat auttavat digitaalista taloutta
kasvamaan, koska merkittävä osa digitalisaation potentiaalista perustuu luoviin sisältöihin.16
Alueellisella tasolla kulttuurin on osoitettu toimivan houkuttimena korkean osaamistason
työvoimalle, millä on huomattavaa aluetaloudellista vaikutusta.17 Myös esimerkiksi eurooppalaisen kulttuuripääkaupunkistatuksen on osoitettu korottavan alueellista bruttokansantuotetta
yli 4,5 prosenttia, ja että vaikutukset säilyvät vielä viiden vuoden kuluttuakin.18 Kulttuurin ja
taiteen taloudelliset vaikutukset alueiden (esimerkiksi kaupunkien) kehittymiseen tapaavat olla
pitkäkestoisia, kun taas esimerkiksi yksittäisten suurtapahtumien kuten esimerkiksi urheilutapahtumien vaikutukset voivat olla kertaluontoisia sysäyksiä aluetalouteen.19
Kansan- ja aluetaloudellisten vaikutusten lisäksi taiteen ja kulttuurin taloudelliset vaikutukset
voidaan jakaa organisatorisiin ja yksilöllisiin.20 Organisatoriset vaikutukset liittyvät sekä taideja kulttuuriorganisaatioiden tuottamaan taloudelliseen toimintaan (kuten esimerkiksi myynti,
liikevaihto, rahoitus ja taloudellinen tulos) että niiden tuottamaan suoraan ja epäsuoraan
taloudelliseen hyötyyn muille toimijoille.21 Yksilötasolla kulttuurin ja taiteiden taloudelliset
vaikutukset ovat kaksitahoisia. Toisaalta yksittäisille taiteilijoille syntyy suoraa taloudellista
hyötyä, kun heidän työlleen ja tuotoksille on kysyntää. Toisaalta taas yksittäiset ihmiset, taiteen kuluttajat, voivat saada kulttuurista ja taiteista sellaista inspiraatiota, joka auttaa heitä
hyödyntämään omaa osaamistaan uusilla tavoilla ja sitä kautta saavuttamaan epäsuoraa taloudellista hyötyä.22 Lisäksi yksilötason taiteen hyvinvointivaikutuksille voidaan laskea rahallista
arvoa taloudellisen arvioinnin menetelmillä.
Lähde: Turunen, Ansio, Houni 2018, 10.23

Lhermitte ym. 2015.
		 https://www.artscouncil.org.uk/sites/default/files/download-file/Contribution_of_the_arts_and_culture_
industry_to_the_national_economy.pdf
		https://canadianart.ca/news/culture-impacts-economy/
		http://artseconomics.com/#about
16
Lhermitte ym. 2015. Suomen osalta ks. myös OKM 2017.
17
Buettner & Janeba 2016; Backman & Nilsson 2018; Falck ym. 2018.
18
		Gomes & Librero-Cano 2018
19		
Cheney & Will 2009, 4–5.
20
		Esim. NEA 2012; Reeves 2002.
21
		Newbold ym. 2015; Schiuma 2011.
22
		Americans for the Arts 2011.
23
		Tummennetut kohdat tätä julkaisua varten Pia Houni.
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VUONNA 2016 SUOMEN TERVEYDENHUOLTOMENOT OLIVAT 20,5 MILJARDIA EUROA.
Asukasta kohden menot olivat 3 727 euroa.

Lähde: Tilastoraportti THL 20/2018.
https://thl.fi/tilastoliite/tilastoraportit/2018/Tr20_18_FI_SE_EN.pdf
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ONGELMAN
KARTOITTAMINEN
REITTINÄ TALOUDEN
AJATTELEMISEEN
Vuonna 2018 Kelan maksamien sairausvakuutuskorvausten (3,27 mrd) osuus sosiaalimenoista
oli (70,0 mrd) 5%. Taidetoiminnan taloudelliset
vaikutukset näyttävät asettuvan tällä hetkellä
kahteen kenttään. On toimintaa, joka tapahtuu
Sote-sektorin toimintayksiköissä, kuten sairaaloissa, terveyskeskuksissa, kuntoutusyksiköissä
sekä on projekteja, jotka suuntautuvat sosiaalisterveydellisin perusteluin määriteltyihin asiakasryhmiin. Toisaalta on taidelähtöistä toimintaa,
joka kohdistuu kouluihin, harrastustoimintaan ja
työelämään. Näitä kahta aluetta ohjaa hyvinkin
erilainen taloudellinen ajattelu. Sote-sektorin toiminnan taloudellinen lähtökohta on ongelmalähtöinen ja säästötoimiin pyrkivä. Talous tarkoittaa
tässä tilanteessa budjetissa pysymistä ja mieluiten säästöjen toteutumista. Talous toimii sekä
toimintaympäristön että rahoituksen myöntäjän
(yleensä valtio) laskennallisissa yksiköissä. Silloin
kun tarkastelemme taidetoimintaa koulujen, harrastusten tai työelämän näkökulmasta, erityisesti
viimeisen kohdalla taloudellinen ajattelu muuttuu liiketaloudelliseksi. Työpaikkojen, yritysten ja
organisaatioiden pääasiallinen tehtävä on saada
sijoitetut investoinnit tuottamaan voittoa. Niiden
talous rakentuu itsetuotetusti ja sen päämääränä
on tuottaa voittoa, joka kattaa kulut ja edistää
sen rinnalla taloudellista kasvua.

aikana on tilastollisesti nostettu esille kolme sairauspoissaoloihin liittyvää kärkeä: flunssa, tuki- ja
liikuntaelin sairaudet ja mielenterveysongelmat.
Terveydenhuollon taloudellisten kustannusten
pohjalta voidaan tehdä talousarvioita lähivuosien
osalta tai pitkän aikavälin ennusteita. Talouden
näkökulmasta hankalampaa on ennaltaehkäisevien toimenpiteiden arvioiminen. Millaisen tiedon
pohjalta kannattaa investoida ennaltaehkäisevään
työhön? Useimmissa, varovaisissakin laskelmissa,
ennaltaehkäisevään toimintaan investointi on taloudellisesti kannattava sijoitus.
Otetaan esimerkki:
Vuonna 2017 Suomen väestöstä miehiä oli
2 723 687 ja naisia 2 797 213. Ikäennusteen mukaan naisten keskimääräinen elinikä on korkeampi kuin miehillä. Eroa alkaa muodostumaan jo
50-ikävuoden jälkeen. Sairastavuustilaston perusteella voidaan katsoa seuraavia lukuja. Vuonna
2018 mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden24 takia sairauspäivärahoja maksettiin 74
297:lle ihmiselle. Näistä miehiä oli 23 949 ja naisia 50 348.Tilastollinen eroavuus osoittaa naisilla
todetun enemmän mielialahäiriöitä kuin miehillä.
Miesten tilastoissa vastaavasti näkyvät alkoholiperäiset sairaudet ovat naisia suurempana lukuna
sairauspäivärahojen suhteen. Huomionarvoista tilastoissa on nuorten aikuisten osuus. Sairauspäivärahoja korvattiin 17 997:lle 25-34 vuotiaalle.25

Tarkastelen seuraavassa ongelmalähtöistä ajattelua talouden näkökulmasta. Ongelmalähtöiseksi
voidaan kutsua ilmiöitä, jotka näyttäytyvät väestötasolla riskitekijöinä. Riskitekijänä tunnistetaan
usein taloudellisen kuormittavuuden kasvaminen
(esimerkiksi erilaisten hoitokulujen kasvuna). Näitä sosiaali- ja terveydenhoidon ”hot spot” pisteitä löytyy Suomesta (vuonna 2017 väestömäärä
5 520 900 ihmistä) useita. Viimeisen parin vuoden
Diagnoosiluokitus F00-F99
		Ks. nuorten terveydestä myös YTHS opiskelijoiden terveysraportti 2016
https://www.yths.fi/filebank/4237-KOTT_2016_korjattu_final_0217.pdf

24		
25
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Sairauspäivärahojen saajien määrä on lähes sama
myös seuraavassa ikäluokassa 35—44 -vuotiailla
(18 641).26 Sairauspäivärahakausien kasvua mielenterveyden ja käyttäytymishäiriöiden suhteen
on vuodesta 2004 vuoteen 2017 3095 sairauspäiväkautta enemmän.27 Samansuuntainen kehitys
näkyy myös Kelan kuntoutuspsykoterapiaan kohdistuvaa tukea saavien määrän kasvussa, joka on
kaksinkertaistunut 2010–luvulla.28

Lähde: Järvelin et al 2018.29

Tilaston lähdeviite Kelan sairasvakuutustilastot 2017. Tilaston mukaan 17,5% väestöstä saa ylempää
		erityiskorvausta vaikean psykoosin tai muun vaikean mielenterveyshäiriön takia.
27
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231801/Kelan_kuntoutuspsykoterapiassa_olevien_
maara_on_kaksinkertaistunut_2010-luvulla.pdf?sequence=3&isAllowed=y
28
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/231801/Kelan_kuntoutuspsykoterapiassa_olevien_
maara_on_kaksinkertaistunut_2010-luvulla.pdf?sequence=3&isAllowed=y
29
		Järvelin, Jutta & Kääriäinen, Sakari & Passoja, Sirpa. Psykiatrinen erikoissairaanhoito.
		Tilastoraportti 33/2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.
26		
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Näitä lukuja katsoessa on selvää, että mielenterveysongelmien ilmeneminen nuorilla aikuisilla
ja aktiivisessa työelämävaiheessa on kustannus,
johon tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Ongelman tunnistaminen johtaa kysymyksiin, millaisilla
keinoilla tilannetta voidaan hoitaa, ennaltaehkäistä ja taloudellisesti huomioida. Tutkimuksista tiedetään, että taidetoiminnalla on erityisesti
mielenterveyshäiriöiden yhteydessä myönteisiä
vaikutuksia.
Sote-sektorin toiminnassa taiteen vaikuttavuutta
voidaan tarkastella talouden näkökulmasta kolmessa toimintavaiheessa. Ennaltaehkäisevä toiminta on haastavin alue taloudellisen investoinnin
kannalta. Yleensä tähän liittyvää toimintaa kartoitetaan esimerkiksi riskiryhmä ajattelun kautta.
Asiakkaan ollessa erilaisissa hoitovaiheissa, taiteen taloudellisia vaikutuksia on helppo seurata
esimerkiksi yksilön tai tietyn sairastavuusryhmän
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kustannusten kautta. Kolmas sosiaali- ja terveydenhuollon piiriin liittyvä taiteen kosketuspinta
on kuntoutusvaihe, johon on mahdollista suunnata konkreetista tiedon kartoitusta.
Taiteen ja talouden välisen suhteen näkeminen
perustuu taustatietoon, arviointilaskelmiin ja
erityisesti immateriaalisen toiminnan ymmärtämiseen. Yksi merkittävä tekijä taloudellisten
vaikutusten ymmärtämisessä on, miten eri taidetoimintojen vaikutuksia tutkitaan, miten niistä
kerätään tietoja ja miten tätä aineistoa tulkitaan.
Taidetoiminnan suunnitteluvaiheessa pitäisi pystyä huomioimaan taloudellinen investointi (myös
muu kuin esimerkiksi hankkeelle myönnetty rahoitus) ja tätä kautta potentiaalisten tuottojen
määrä.

YKSINÄISYYS
MIELENTERVEYTTÄ
HAASTAVANA
TEKIJÄNÄ
Viime vuosina yksinäisyydestä on tullut yksi hyvinvoinnin riskipiste. Sen on havaittu altistavan
ihmisiä mielenterveydenongelmiin ja myös muihin
terveysongelmiin.30 Yksinasuvien määrä lisääntyy
merkittävästi.31 Suomalainen lääkäri Peter Strang
onkin provosoivasti esittänyt yksinäisyyden olevan
vaarallisempaa kuin 15 savuketta päivässä. Yksinäisyyteen liittyvät hyvinvointiriskit kuuluvat tai
pitäisi kuulua terveydenhuollon näkökulmasta ennaltaehkäisevään toimintaan. Tästä syystä myös
sote-sektorin asiakaskontakteissa yksinäisyyttä
pitäisi tunnistaa entistä enemmän.32
Suurimmalla osalla taidetoimintaa on yhteisöllinen ja ystävyyttä lisäävä vaikutus. Investointi
esimerkiksi asuinalueiden taidetoiminta vahvistaa ihmisten hyvinvointia kuulumisen kokemuksen
kautta. Suomessa esimerkiksi Markku T. Hyyppä
(2010) on ottanut kantaa tähän asiaan. Hänen
tutkimuksensa ovat vahvistaneet esimerkiksi
tanssimisen edistävän hyvinvointia ja tuloksen
indikaattorina on juuri yhdessä toisten kanssa
tehtävä toiminta.
Talouden näkökulmasta voimme esittää asiasta
vain arvioita. Arvion lähtökohtana voi olla alueellinen tai ikäryhmäkohorttiin liittyvä tai valtakunnallinen näkökulma. Talouden näkökulmasta
potentiaalisia säästöjä voisi laskea tunnistamalla
niiden sairauksien kustannukset, joissa suurella
todennäköisyydellä yksinäisyydellä on merkittävä

vaikutus. Pitkäkestoisessa seurannassa on mahdollisuus löytää toimintaan investoidun ja tuoton
välisen suhteen välinen lopputulos. Asiaa on pohdittu paljon myös Englannissa, jossa ongelma on
tunnistettu samalla tavoin kuin Suomessa.

MITÄ TIEDETÄÄN
RATKAISUMALLEISTA?
Taidetoiminta ei toimi kausaalisesti ihmisen arjessa.
Taiteen vaikutukset terveyteen ja hyvinvointiin
eivät todennu yksinkertaisella syy-seuraussuhteella, mistä syystä myös talouden arvioiminen
on ajoittain haastavaa. Ihminen on kompleksinen
kokonaisuus, jonka toimintojen, tunteiden ja kokemusten tuottamien vaikutusten suoraa yhteyttä
on haastavaa määritellä. Tästä syystä talouden
tunnistaminen pitäisi olla paitsi projektikohtaista,
myös pitkälinjaisesti ajateltua.
Taidelähtöisellä toiminnalla tiedetään olevan
myönteisiä vaikutuksia ennaltaehkäisystä hoitoja kuntoutusvaiheeseen saakka. Yksi näkökulma
on merkittävä huomioida. Taidetoiminta ei tarkoita automaattisesti hedonistista eli pelkkää mielihyvää tuottavaa toimintaa. Useimmissa tapauksissa taide voi nostaa esille kipeitä kokemuksia
ja toimia sitä kautta ihmistä hoitavana tekijänä.
Monet kansainväliset tutkimukset ovat havainneet esimerkiksi traumakokemusten yhteydessä
taidetoiminnan olevan terveyttä lisäävää.33 Dere
Matravers (2014) onkin kutsunut tätä mielihyvän
ja kipeyden välistä kokemusta “tragedian paradoksiksi”.34

		Englanti: Epidemiologinen tutkimus yksinäisyyden vaikutuksista
https://link.springer.com/article/10.1007/s00127-019-01734-6#citeas
		Yksinäisyyden vaikutus varhaiseen dementiaan ja yhteisöllisyyden mahdollisuus ennaltaehkäistä
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568163718302472
31
		 https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsandmarriages/
families/articles/thecostoflivingalone/2019-04-04
32
https://yle.fi/uutiset/3-10729799
33
		Ks. esimerkiksi https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2804629/
34
”If we combine this fact – that some art gives rise to painful experiences – with the hedonic theory of motivation we
seem to have an inconsistency. This is the so-called ‘paradox of tragedy’.” (Dere Matravers 2014)
30
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Kulttuuriteollisuuden budjetin kasvun voi tulkita
olevan merkki kuluttajien halusta ja toimintatavoista. Yhä useampi ihminen on sitoutunut erilaisten osallistumistensa kautta kulttuuriteollisuuden
ylläpitoon. Kulttuuriteollisuudeksi voidaan ymmärtää kuuluvaksi kaikki sellainen toiminta, joita
määrittää taide, suunnittelu ja luovuus. Osa näistä kulttuuriteollisuuden tuotteista pyritään suoraan ohjaamaan kuluttajille päivittäiseen käyttöön ja ne pyrkivät myös etsimään kohteekseen
suurta käyttäjämassaa. Toisaalta taas joukkoon
mahtuu lokaalisesti toimivaa kulttuuritoimintaa,
jonka lähtökohta ei niinkään ole sarjatuotanto,
vaan kapeamman käyttäjäjoukon tavoittaminen.
Puolin ja toisin näiden käyttö- ja tuottoennusteet eivät ole aina ennalta arvattavia. Esimerkiksi
musiikkia you tube -kanaville lataava ihminen voi
tavoitella musiikkinsa jakamista pienelle kuulijakunnalle, mutta samalla hänen musiikkinsa voi
saavuttaa suuren yleisön ja menestyksen.
Taiteen ja talouden välinen yhteys on vahva.
Yleensä se liitetään kulttuuriteollisuuteen, luovaan talouteen, taiteen vaikutuksiin muiden
toimialojen talouteen ja viime aikoina myös aineettoman potentiaalin ymmärtämiseen suhteessa talouden kehittymiseen. Yhtenä esimerkkinä
tästä potentiaalista voisi olla työpaikka, joka vahvistaa toiminnassaan aineettomia asioita kuten
luovuus ja nämä sitten mahdollisesti ketjuuntuvat
talouteen.
Puhe taiteen välineellistämisestä herättää paljon
erilaisia ääniä kentällä. Kun taiteilija toteuttaa
omaa työtään, hän ei lähtökohtaisesti halua valikoida yleisöään. Taiteilijalle ei kenties ole olennaista lukeeko hänen kirjoittamaansa romaania
mielenterveysasiakas vai ei. Jokainen lukija on
hänelle arvokas. Esiintyvän taiteilijan yleisönä voi
olla tilanteen mukaan kuka tahansa. Visuaalisten
alojen taiteilijoille kuka tahansa hänen työtään
katsova ja kokeva on työn vastaanottaja ja taiteilijan maailman jakaja. Kun sama taiteilija menee
opettamaan omaa taidealaansa tai kehittää siitä
erilaisia toimintamalleja työelämään tai sairaala-

miljööseen, työn luonne muuttuu merkittävästi.
Monet taiteilijat ovat sosiaalisesti sitoutuneita ja
haluavat kehittää työtään myös sote-sektorille
(ks. Ansio et al 2018).

MITEN LASKEA
TALOUTTA
IMMATERIAALISESTA
LÄHTÖKOHDASTA
Hyvinvoinnin yhteydessä on viime vuosina kasvavassa määrin huomioitu subjektiivisen hyvinvoinnin lähtökohtia eli piirteitä, joilla ihminen
itse kuvaa hyvinvointiansa. Subjektiivisen hyvinvoinnin juuret palautuvat hedonistiseen malliin,
joka tarkoittaa hyvin voimakkaasti positiivisten
tuntemusten tunnistamista, tai negatiivisten
tuntemusten kokemusta. Näistä muodostuu yleisesti korkea elämän tyytyväisyyden kokemus.
(Deiner 1984, Kahneman et al. 1999). Lähtökohta
kuvastaa ihmisen kykyä kognitiiviseen arviointiin
omasta elämästään, mutta yleensä tämän lähtökohdan huomio on vain nykyhetken tilanteesta.
Usein tutkimuksissa subjektiivisesta hyvinvoinnista huomio kohdistetaan itseraportoituun kokemukseen, jota kansainvälinen näkemys elämän
tyytyväisyydestä tai onnellisuudesta määrittää.35
Lähtökohdalla on merkitystä suoraan taidelähtöisen toiminnan arvioimisessa. Aiheeseen liittyvä
tutkimustieto perustuu osaltaan tähän henkilökohtaisen kokemuksen raportointiin. Tiedon
arvoa ei voi kyseenalaistaa, mutta sen suurin
pulma saattaa olla juuri tilannekohtaisuudessa.
Tästä syystä myös itseraportoidut hyvinvoinnin
kokemukset pitäisi huomioida pitkäkestoisempana suhteena vaikutusten ja talouden välillä.
Toisaalta talouden näkökulmasta tilannekohtainen hyvinvoinnin kokemus voi olla merkittävä
seikka. Esimerkiksi yksittäisten taidekokemusten
tuottama hyvänolon tunne vaikuttaa terveyttä
tukevasti. Se voi johtaa esimerkiksi lääkkeiden

		Boskovic, Gordan & Jengic, Vesna Sendula 2008. Mental Health as Eudaimonic well-being?
		Psychiatria Danubina, 2008; Vol. 20, No. 4, pp 452–455.

35
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käytön vähenemiseen, jolla saattaa olla myönteisiä vaikutuksia elämänlaatuun.
Yksi reitti kehittää subjektiivisen hyvinvoinnin kokemukset taloudeksi voisi olla Ryffin jo vuonna 1989
esittämä kuuden dimension lähtökohta. Ryff huomioi, että psykologiassa subjektiivisen hyvinvoinnin
käsite erottelee toisistaan mukavuuden kokemukset
syvemmästä kasvuprosessista ja kehittymisestä. Jälkimmäinen voisi johtaa pysyvämpään onnellisuuden
kokemukseen.
Kuusi dimensiota ovat seuraavat:
1. Itsensä hyväksyminen eli myönteinen
käsitys itsestä, ja omien hyvien ja
huonojen puolien hyväksyminen.
2. Henkilökohtainen kasvu merkitsee
jatkuvan kehityksen tavoitteita, kasvua
ja ihmisen potentiaalin realisointia,
avoimuutta uusille kokemuksille,
valmiuksia muutoksille, itsetuntemuksen
reflektoinnille ja tehokkuudelle.

6. Elämäntarkoitus määrittää yksilön
orientaatiota asioihin, tuntemuksia
nykyhetken merkityksestä kuten
myös menneestä elämästä, ja
elämän merkityksen ja tarkoituksen
saavuttamisesta.36
Eksistentiaalisten ulottuvuuksien ymmärtäminen
osaksi terveyttä kuuluu holistiseen käsitykseen
ihmisestä, sekä hänestä itsessään, suhteessaan
toisiin ihmisiin ja ympäristöön. WHO:n huomioi
vuonna 2002, että eksistentiaalisia piirteitä ei
huomioida riittävästi hyvinvointiin ja terveyteen
liittyvissä kyselyissä ja siten näistä tekijöistä on
liian vähän tietoa. WHO laati eksistentiaalisen
terveyden mallin, jota on toteutettu näiden
piirteiden kartoittamiseksi kansainvälisissä hyvinvointikyselyissä.37 Tätä eudaimonista hyvinvointikyselyä tulisi huomioida myös laajemmin
Suomessa juuri taidetoiminnan kautta. Taidetoiminnan myönteisistä vaikutuksista eksistentiaaliseen terveyteen on vahvaa näyttöä. Eksistentiaalisen terveyden arvon ymmärtäminen on
investoimista pitkäkestoiseen talouteen.

3. Autonomia vahvistaa riippumattomuutta
ja itsensä määrittelemistä, sosiaalisen
paineen sietämistä, kykyä säädellä omaa
käyttäytymistä ja arvioida omia arvojaan
4. Ihmissuhteet vahvistavat positiivista
ja myönteistä suhdetta toisiin ihmisiin,
lämpöä, tyytyväisyyttä, empatiaa ja
myönteisiä tunteita.
5. Ympäristön hallinta on tuntemus
omasta kyvystä hallita ympäristöään,
kykyä kontrolloida ulkoisia tapahtumia,
kykyä valintoihin ja asianmukaisesti toimia
itseisarvoisissa tilanteissa.

36		
37		

Ryff, C.D. & Singer, B. 2008. Know Thyself and Become What You Are.
WHO:n kyselyn inspiroimana Melder (2014) kehitti kahdeksan eksistentiaalisen dimension mallin.
https://www.who.int/mental_health/media/en/622.pdf
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Eudaimoninen hyvinvointikysely (QEWB) on OECD:n
käyttämä malli, joka suhteutuu myös eksistentiaalisen hyvinvoinnin lähtökohtaan. Kyselyn
kysymyskategoriat linkittyvät vahvasti filosofispsykologiseen ajatteluun: 38

1) Itsensä löytämien39
2) Henkilökohtaisesti parhaan
potentiaaliansa oivaltaminen ja
kehittäminen
3) Elämän tarkoituksen ja merkityksen
ymmärtäminen
4) Tärkeisiin asioihin investoiminen
5) Intensiivinen osallistuminen
aktiviteetteihin
6) Aktiviteeteistä nauttiminen siten, että ne
ilmentävät omaa itseä

TAIDE JA
KULTTUURI
VAIKUTTAVAT
TALOUTEEN LAAJASTI
– MITEN PYÖRITELLÄ
LASKUREITA
Viime aikoina on pyritty etsimään erilaisia lähtökohtia laskea taidetoiminnan taloudellisia vaikutuksia talouteen. Kuten useissa yhteyksissä on
todettu, tämä ei ole yksinkertainen tehtävä. Yksi
suurimmista esteistä löytää sopivia laskutapoja on
tietenkin syy-seuraussuhteeseen kiinnittyminen.
On vaikea hahmottaa taidetoimintaan käytetyn
investoinnin tuottavuutta silloin, kun kyse on hankalasti mitattavista asioista.
Tällä hetkellä ollaan kuitenkin vahvan tiedon tilanteessa, jonka pohjalta myös taloudellisia lähtökohtia voi kehittää eteenpäin. Vahvalla tiedolla
viittaan siihen kotimaiseen ja kansainväliseen tutkimustietoon, jonka perusteella tiedetään taideja kulttuuritoiminnan myönteisistä vaikutuksista.
Olennainen tieto tässä on myös se, että tiedetään
eri taidelajien erilaisista vaikutuksista. Tämän
tiedon perusteella meidän pitäisi osata valita ja
suunnata taidetoimintaa yhä selkeämmin erilaisiin sote-sektorin toimijoille. Kun halutaan lievittää kipua, tukea mielenterveyttä tai vahvistaa
sosiaalista vuorovaikutusta voimme suunnitella
taidetoiminnan sisällön olevan kuvataidetta, musiikkia tai teatteriharjoituksia.
Esimerkiksi ehkäisevään mielenterveystyöhön sijoitetun pääoman tuottoa on tarkasteltu eri sektoreilla kymmenen vuoden seurannassa. Monet
ehkäisevän mielenterveystyön toimet maksavat
itsensä takaisin alle vuodessa, ja suurin osa alle
viidessä vuodessa. Monessa tapauksessa sijoitettu
pääoma palautuu moninkertaisena. Ainoastaan
peruskoulun varaan jäävät ihmiset aiheuttavat

38
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Waterman, Alan S. et al. 2010. The Questionnaire for Eudaimonic Well-Being: Psychometric properties, demographic comparisons, and evidence of validity. The Journal of Positive Psychology Vol. 5, No. 1, January 2010, 41–61
Subjektiivisen hyvinvoinnin mittaamisesta kts. http://www.ons.gov.uk/ons/index.html [October 2013].

julkishallinnolle elinaikanaan keskimäärin jopa
370 000 euron lisäkustannukset verrattuna koulutuksen hankkiviin. Syrjäytymisestä aiheutuu
inhimillisten haasteiden lisäksi huomattavia yhteiskunnallisia kustannuksia erilaisten korjaavien
palveluiden, tulonsiirtojen ja menetettyjen verotulojen muodossa. Ensimmäinen piikki syrjäytymisen kustannuksissa on nähtävissä jo lapsen
ensimmäisen ikävuoden aikana ja toinen piikki
murrosiän kynnyksellä.40

Esimerkkejä Pohjois-Pohjanmaan
sairaanhoitopiirin palveluhinnoista nuorten
psykiatrisessa erikoissairaanhoidossa:
• Vaativa avohoitokäynti, 90 min. 250 €
• Pidennetty polikliininen arvio 860 €
• Vaativa tutkimus- ja hoitopäivä; nuorisoja yleissairaalapsykiatrian yksiköt 910 €
• Tehohoitopäivä; nuoriso- ja yleissairaalapsykiatrian yksiköt 1 560 €
• Erikoislääkärin konsultaatio 216 €/h
• Psykologin konsultaatio 162 €/h

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2018 Sosiaali- ja
terveystoimen nettotoimintamenot kasvoivat vuoteen 2017 verrattuna 3,3% ja alkuperäiseen talousarvioon suhteessa 3,0%. Nettomenot asukasta
kohden olivat keskimäärin 3 133e ja vaihteluväli
siten 4 629-2 472e.
Tällä hetkellä kunnilla on yhä enemmän vastuuta
kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin huolehtimisesta myös kulttuuri- ja terveyslautakunnan piirissä. Tästä aukenee uudenlaisia mahdollisuuksia
tarkastella taide- ja kulttuuri toimintaa myös talouden kannalta, etenkin kun monessa yhteydessä
korostetaan yhteiskunnan tuotantokeskeisyyden
muuttumista palvelukeskeisyydeksi, jossa erityisesti luovan talouden mahdollisuudet tulevat yhä
vahvemmin esille.

Kaupunkitason suunnitelma
kulttuurimenoista
Yksi tapa lähestyä talouden laskemista on tarkastella sitä alue- ja paikkakohtaisessa budjetissa.
Kulttuuriin sijoitetun euron laskentaa on tehty
pitkään ja tuotto-odotus vaihtelee 1,31 eurosta
5,6 euroon. Hyypän mukaan aiheesta tehtyjen
selvitysten perusteella kulttuurin panos–tuotossuhde on jopa parempi kuin viisinkertainen.41
Olen ottanut tässä esimerkiksi Hyvinkään kaupungin budjetin ja arvioinut sen kautta miten
taidetoiminnan aktiivisuus voisi taloudellisesti
vaikuttaa myönteisesti.
Hyvinkää vuoden 2018 SOTEn laskelma nettomenojen suhteen:
Hyvinkään SOTEn nettomenot vuonna 2018 olivat
151.603 miljoonaa. Asukkaita on 46 504. SOTEn
menot laskettuna asukasta kohden olivat 3 260e/
asukas.
Jos jokaisen asukkaan kulttuuriseen hyvinvointiin
satsattaisiin esim. 5 euroa, kustannukset olisivat
233 520 euroa ja vastaavasti 10 euron investoinnilla meno olisi 465 040 euroa. Useissa laskelmissa
taidetuoton kertoimeksi on annettu 1,86 euroa.
Laskumalli: 46 504 asukasta. Hyvinkää investoi
1e/per asukas = 46 504e. Taide-euro on 1,86 eli
jokaisen investoidun euron takaisintuotto on
0.86e/per asukas. Hyvinkään yhden euron lisäys
kulttuuriin tuottaisi 39 993,44 euroa.

Hyvinvoinnin ja terveyden kustannusesimerkit. https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen		johtaminen/hyvinvointijohtaminen/vaikutukset-ja-kustannukset/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen		kustannusesimerkit
41
Hyyppä, Markku T. 2013. Kulttuuri pidentää ikää. Kts. myös edellä Hyvinvoinnin ja terveyden kustannusesimerkit.
40
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Hyvinkään kaupungin talousarvio 2019. Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskus, tunnusluvut:
https://www.hyvinkaa.fi/globalassets/kaupunki-ja-hallinto/hallinto-ja-organisaatio/ohjeet-julkaisut/
talouden-julkaisut/ta2019--kirja_uusi.pdf s. 54

Vuonna 2019 käynnistettiin THL:n ja OKM:n yhteistyönä kulttuurin TEAviisari, eli tiedonkeruu
kuntien toimista terveyttä edistävän kulttuurin
osalta. Kyselyssä selvitetään kuntien panosta
mm. sille, miten niiden kuntalaisten kulttuuriset oikeudet toteutuvat, jotka eivät itse pääse kulttuuria kokemaan. Kysely ohjaa kuntia

toteuttamaan uudistunutta kuntien kulttuuritoimintalakia. Hallinnollisella tasolla Suomessa on
todettu taide- ja kulttuuritoiminnan terveyttä
edistävät vaikutukset ja niiden mukanaan tuomat
taloushyödyt.42

Katso TEAviisarin tiedonkeruun analyysi ja lähteet:
		Saukko, Niina & al. Kulttuuri kunnan toiminnassa 2019 hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen näkökulmasta.
		THL 45/2019

42		
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Hyötyä tavoittelemattoman
kulttuuriyhdistyksen talous
Talouslaskentaan on kehitetty erilaisia laskureita, joista kiinnostava voisi olla Americans for the
Artsin kehittämä malli. Tämä laskumalli on käyttökelpoinen esimerkiksi kulttuuriyhdistyksen toiminnan taloutta suunnitellessa. Tämän laskutavan
kautta avautuu talouden välillinen vaikutus yhdistystoiminnan kautta tapahtuvaan vaikuttamiseen.

Tiedetään, että yhteisöllisyyden vahvistaminen lisää
hyvinvointia ja terveyttä. Yhdistystoiminta on yksi
niistä toimijoista, joilla on mahdollisuus toteuttaa
tätä tehtävää. Vaikka laskennallinen malli etsii
yhdistyksen toteutunutta tuottoa, siinä on huomioitu mukaan myös alueellinen näkökulma. Mallia eteenpäin kehittämällä voisi laskea kyseisen
alueen terveydenhuoltokuluihin liittyviä menoja
valitulla piirteellä ja tarkastella yhdistystoiminnan vaikutuksia niiden säästöihin.
Kaavioon tehdyt summat ovat dollareita ja esimerkkilasku on keskimääräinen arvio.

150 000 USD on keskimäärin noin 134 700 euroa.

Kuva: https://www.americansforthearts.org/sites/default/files/aepiv_calculator/calculator.html ;
© Copyright 2012 by Americans for the Arts. www.AmericansForTheArts.org
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Laskentakaaviossa alle 50 000 asukkaan kaupunki, jossa kulttuuriorganisaation vuosibudjetti on
noin 134 700 euroa vuodessa. Vuoden tuotettujen
tapahtumien kävijämäärä on 2000.
Taloudelliset vaikutukset tällä oletuksella
olisivat seuraavat:
Taloudellisen tuoton oletus yhteensä 174 872,
48 euroa (tämä koostuu organisaation omasta
budjetista ja osallistujien tuomista tuloista).
Tulot lisäävät työpaikkojen määrän 6:n henkilöön.
Tuotolla on myös työllistävä vaikutus.
Laskumallin kokonaiskulut rakentuvat seuraavista kohdista:
Yleishyödyllisen taide- ja kulttuuriorganisaation
ja sen yleisöön käytetty raha: taide- ja kulttuuriyleisön tapahtumalähtöinen rahan käyttö ja kulttuuriyleisön arvioitu rahan käyttö per henkilö suhteutettuna taidetoimintaan osallistujat.
FTE (full-time equivalent) Vastaavat kokoaikaiset
työt
Kokonaisluku vastaavista kokoaikaisista työtehtävistä yhteisössä, jonka rahan käyttöä tukee taide
ja kulttuuriorganisaatio ja/tai sen yleisö. Kokoaikaiset työt voivat olla yksi täysipäiväinen työntekijä, kaksi puolipäivästä työntekijää ja neljä
työntekijää, jotka työskentelevät osa-aikaisesti.
Kotitalouden ansiot ja hallituksen tuotto
Budjetti, joka maksetaan asuinpaikan mukaan suhteessa rahankäyttöön taide- ja kulttuuritoimintaan. Kotitalouksen ansiot tarkoittavat palkkoja ja
omistustuloja. Budjetiin liittyy paikallisen tai valtiollisen hallituksen tuki taide- ja kulttuuriorganisaatiolle (esim. lisenssimaksut, verot). Suomessa
tämä budjetin osuus koostuisi esimerkiksi valtion
rahoitusosuudesta taideorganisaatioille (VOS).
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Talousmallin laatijat antavat myös seuraavanlaisen ohjeen sen käyttämiseen:
1) Laskumallin analyysi perustuu
paikkakunnan asukkaiden keskiarvoon
2) Menot/tulot malli on muutettavissa
sopivaksi jokaista samankaltaista
paikkakuntaa/yhteisö varten, huomioiden
erityinen työllisyys, kotitalouksen ansiot ja
hallituksen taloudellinen tuki
3) Laskentamallin tulokset ovat arvioita
ja tästä ei pidä johtaa taloudellisen
vaikuttavuuden lähtökohtaa, vaan muokata
omaan paikkakuntaan/yhteisöön

PITKÄAIKAISEN
INVESTOINNIN
VAIKUTUKSET
TALOUTEEN
Investointeja taidetoimintaan on mielekästä
tutkia pitkäaikaisena vaikutuksena ja kestävän
talouden näkökulmasta. Työyhteisöissä tapahtuva taidetoiminta voi tuottaa talouden näkökulmasta nopeastikin hyödyksi luettavia asioita,
esimerkkinä työntekijöiden kasvaneen luovuuden
ja vuorovaikutuksen heijastukset työn tuloksiin.
Työntekijöiden tuottavuutta parantaa kuitenkin
eniten vähentyneet sairauspoissaolot. Kestävän
talouden näkökulmasta työssäkäyviin kannattaa
investoida ennaltaehkäisevää taidetoimintaa.
Ennaltaehkäisevä toiminta on talouden kannalta
parhain investointi pitkälinjaisesti. Alla olevassa taulukossa tarkastellaan taloudellisia hyötyjä
mielenterveyden edistämisen ja mielenterveyden
ongelmien ehkäisemisessä. Taulukko osoittaa interventioiden tehon ja vaikutuksen. Kaikki viime
aikoina kerätyt tulokset ympäri Eurooppaa kertovat interventioiden tehokkuudesta ja taloudellisen potentiaalin hyödyistä.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana Englannissa
on huomioitu, että jokainen investoitu euro psykoosin hoitoon on palautunut takaisin 18 eurona.
Enemmän kuin puolet tästä hyödystä (9,7e) on
palautunut terveydenhuoltoon. On myös huomattu, että varhaisen tunnistamisen palveluihin
investoitu euro on tuottanut takaisin enemmän
kuin 10 euroa ja näistä 2,6e on ohjautunut terveydenhuoltoon. Vaikka esimerkit tässä taulukossa painottuvat mielenterveyden kysymyksiin, on
syytä huomata myös kolmanneksi viimeinen rivi,
joka muistuttaa mielenterveysongelmien kytkeytyvän merkittävästi myös muihin terveydenhoidon
kuluihin ja monet ihmiset elävät kroonisen sairauden kuten depression tai sydänsairauksien kanssa.
Taulukko: Tulosyhteenveto investointien potentiaalisesta palautumisesta.43

Taulukko kuvaa investoinnin palautumista. Aikaperiodilla se korjaa mielenterveyden edistämiseen/
mielenterveysongelmien ennaltaehkäisyyn liittyvät investoinnit. Taulukossa +-merkkien määrä
kuvaa investointia. Huomio on ennaltaehkäisyssä
ja edistämisessä. Taulukon lähtökohta kytkeytyy
vahvasti siihen investointinäyttöön, jota taidelähtöisellä toiminnalla tiedetään olevan mielenterveyteen. Pääosin on katsottu hyvinvointituloksia,
mutta tässä taulukossa hyvinvointituloksia katsotaan myös pitkäkestoisen talouden näkökulmasta.
Esimerkiksi jotkut tutkimukset ovat vahvistaneet,
että ”valkokaulustyöntekijöihin” eli esimies- ja
johtotehtävissä toimiviin työntekijöihin investoitu
euro tuottaa 9 euroa takaisin.

43

https://mieli.fi/sites/default/files/inline/Yhteiskunta/eu_mcdaid_long_term_sustainability_2011.pdf
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Alle 10 vuoden aikaraami
ja toiminta

Terveydenhuolto

Muu julkinen
rahan käyttö

Ei-julkinen
rahan käyttö

Kokonaisvaikutukset

Lasten hyvinvoinnin ja
mielenterveyden
edistäminen

B +++

B +++

B +++

B +++

Synnytyksen jälkeisen
masennuksen ennaltaehkäisy, tunnistaminen ja
hallinta

+

+

+

A+

A +++

A +++

Työpaikan mielenterveyden A +
tunnistaminen
(1 vuosi)
Ikääntyneiden ihmisten
hyvinvointi ja mielenterveyden tunnistaminen

B ++

B ++

B ++

B ++

Työttömien/työttömyysriskissä olevien mielenterveyden suojaaminen

B+

A ++

A ++

A ++

Velan hallinta ja
taloudellinen neuvonta
(2 vuotta)

+

B+

B ++

B ++

Psykoosin varhainen
tunnistaminen ja hoito

A +++

+

B+++

A+++

Mielenterveyden
edistäminen heille,
joilla on fyysisiä ongelmia
(diabetes) (3 vuotta)

+

+

Lääketieteellisesti selittämättömien oireiden varhainen tunnistaminen ja
hoito (3 vuotta)

B+

+

B+

Kohdistettu itsemurhien
ehkäisystrategia

+

+++

A +++

+

Taulukon lukeminen:
+ Investoinnin palautuminen enintään sijoituksen suuruisena
++ Investoinnin palautuminen viisi kertaa suurempana kuin sijoittaminen
+++ Investoinnin palautuminen yli viisi kertaa suurempana suhteessa sijoittamiseen.
A: Investointikulut palautuvat vuoden kuluttua, B: Investointikulut palautuvat 1-5 vuoden aikana,
C: Investointikulut palautuvat 5-10 vuoden aikana.
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Englannissa toimiva Artlift
laski lääkärikäyntikuluja
Artlift on Englannissa toimiva yhteisö, joka edistää taidetoiminnan myönteisiä vaikutuksia. Toimijat ovat keränneet yli 12 vuoden aikana tutkimustietoa ja kustannusanalyysiä taidetoiminnan
vaikutuksista.
Taloushyödyn näkökulmasta taideintervention
vaikutuksia laskettiin seuraavalla tavalla:
Potilaiden määrä = 500
Lääkärin konsultaatioiden määrän
väheneminen per potilas = 2.7
Keskimääräinen lääkärin konsultaation
hinta = £39
Potilaskulun väheneminen lääkärille
per potilas = £105
Terveydenhuollon kulujen väheneminen
90 potilaan kohdalla = £42,423

vahvistavat, että taiteilijoiden käyttö perusterveydenhoidossa voi maksaa vähintäänkin itsensä
takaisin.44

Lääkekulujen laskeminen
Toistaiseksi meillä on vähän tietoa todellisten lääkekulujen vähenemisestä taide- ja kulttuuritoiminnan kautta, mutta asiaan on syytä paneutua
enemmän lähitulevaisuudessa.45 Useat asiat viittaavat siihen, että taidetoimintaan osallistuneiden
ihmisten lääkkeiden käyttö olisi vähentynyt. Etenkin huomiota tulisi kohdistaa taidetoiminnan näytöistä tietyissä sairauksissa (esim. muistisairaudet, kipukokemukset ja mielenterveysongelmat)
ja tehdä systemaattinen seuranta taidetoimintaan osallistuneiden lääkekulutuksesta. Asiasta
ei kuitenkaan voi lausua yleisnäkökulmaa, ennen
kuin asiaa tutkitaan tarkemmin ja pidemmällä
aikavälillä.46

Terveydenhuollon kulujen väheneminen
per potilas = £471
Yhteensä kulujen väheneminen
terveydenhuollon kuluissa per potilas
(NHS = National Healthcare Service) = £576
Artliftin kokonaishinta = £180,000 per
potilas = £360 lopputulos
Ennen Artliftin interventioita yhden potilaan kulut terveydenhuollolle ovat olleet 936 puntaa.
Taidetoiminnan jälkeen kulut ovat vähentyneet
360 puntaan.
Tämä lähtökohta summaa havainnollista tutkimusta, eikä ole kausaalinen. Artliftin tutkimuksessa on kaksi tärkeätä löytöä. Taideinterventioon
osallistuneiden potilaiden käyntikerrat lääkärillä
vähenivät. Kaikkiaan terveydenhuollon käyttö
potilailla oli havaintojen mukaan vähentynyt
taideintervention aikana. Taiteen vaikutus ei
ole varmuudella selittävä tekijä, mutta tulokset

		Dr Simon Opher GP, 9/12/2011 https://artlift.org/.
Tuomikoski et al 2018 katsaus lääkkeettömien menetelmien vaikutuksista muistisairautta sairastavile.
46
Suomen Lääketilasto 2017. Fimea & Kela. http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137174/
Suomen_l%c3%a4%c3%a4ketilasto_2017_korjattu_3_painos.pdf?sequence=8&isAllowed=y
44

45		
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Psyykenlääkkeiden kulutus kääntyi kasvuun.
Seuraava esimerkki on mielenterveyteen liittyvä
lääkekulutustilasto. Taidetoiminnan myönteiset
vaikutukset erilaisiin mielenterveysongelmiin
haastavat kysymään myös mahdollisuuksia tehdä
säästöjä ja tukea toimenpiteitä, joissa lääkekulutusta voitaisiin vähentää.

Mieleen vaikuttavien lääkkeiden kulutus Suomessa
Hermostoon vaikuttavien lääkkeiden yhteenlaskettu kulutus (262,1 DDD/1000 as/vrk) kasvoi 2 %
ja myynti (353 miljoonaa euroa) väheni 1 %:n. Korvauksen saajien määrä, 1 277 900, kasvoi 2 %.
Psyykenlääkkeiden, eli psykoosi-, uni- ja masennuslääkkeiden sekä rauhoittavien lääkkeiden
kokonaiskulutus kasvoi ensimmäistä kertaa sitten vuoden 2009. Kasvu selittyy unilääkkeiden
(32,8 DDD/1000 as/vrk) ja masennuslääkkeiden (70,2 DDD/1000 as/vrk) kulutuksen kasvulla.
Unilääkkeiden kulutuksen kasvu johtui yli kaksinkertaistuneesta melatoniinin kulutuksesta
(5,9 DDD/1000 as/vrk). Todellisuudessa melatoniinin kulutus on tätä suurempaa, sillä osa melatoniinivalmisteista myydään ravintolisinä, jotka eivät ole mukana Fimean lääketilastoissa.
Bentsodiatsepiiniunilääkkeiden ja bentsodiatsepiinin kaltaisten lääkeaineiden kulutus kuitenkin
väheni edelleen. Masennuslääkkeiden kulutus kasvoi 4 %.
Käytetyin masennuslääke oli essitalopraami, jonka kulutus (15,3 DDD/1000 as/vrk) kasvoi 8 %.
Myös toiseksi käytetyimmän masennuslääkkeen, venlafaksiinin, kulutus (10,1 DDD/1000 as/vrk)
kasvoi 6 %, mutta seuraavaksi käytetyimmän, sitalopraamin, kulutus (9,9 DDD/1000 as/vrk)
väheni 8 %. Psykoosilääkkeiden kulutus (21,3 DDD/1000 as/vrk) väheni 1 %:n ja myynti (52 miljoonaa euroa) 3 %. Myös neuroosilääkkeiden ja rauhoittavien aineiden kulutus (18,7 DDD/1000
as/vrk) ja myynti (7 miljoonaa euroa) vähenivät edelleen, molemmat 7 %. Pääasiassa ADHD:n
hoitoon käytettävien keskushermostoa stimuloivien lääkeaineiden kulutus (3,7 DDD/1000 as/
vrk), myynti (9 miljoonaa euroa) ja korvauksen saajien määrä (28 200) kasvoivat kaikki viidenneksellä. Käytetyin ADHD-lääke on edelleen metyylifenidaatti, jonka kulutus (3,1 DDD/1000
as/vrk) kasvoi 16 % ja myynti (5 miljoonaa euroa) 7 %.
(Lääkevuosi 2017 29 Medicines in 2017)
Dementialääkkeiden myynti (9 miljoonaa euroa) väheni 29 % ja kulutus (15,8 DDD/1000 as/vrk)
3 %. Eniten, lähes 3 miljoonaa euroa ja 36 %, väheni rivastigmiinin myynti (5 miljoonaa euroa).
Kaikilla de-mentialääkkeillä on runsaasti rinnakkaisvalmisteita, mikä pitää yllä hintakilpailua.
Epilepsialääkkeiden kulutus kasvoi 4 %, mutta myynti pysyi ennallaan. Kulutuksen kasvu johtuu
pääasiassa lamotrigiinin, levetirasetaamin ja lakosamidin kulutuksen kasvusta. Myös pregabaliinin kulutus (5,1 DDD/1000 as/vrk) kasvoi 3 %, mutta myynti (18 miljoonaa euroa) väheni 4 %.
Pregabaliini on yksittäisistä epilepsialääkkeistä käytetyin, mutta sitä käytetään valtaosin muihin
käyttöaiheisiin kuin epilepsiaan, muun muassa neuropaattisen kivun ja ahdistuneisuuden hoitoon. Pregabaliini tuli vuonna 2017 lääkevaihdon piiriin muissa käyttöaiheissa kuin epilepsiassa.
Lähde: Suomen Lääketilasto 2017. Fimea & Kela.
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Työelämän toimenpiteiden talous
Työikäisen väestön osuus on merkittävä terveydenhuollon kulujen näkökulmasta. Vuonna 2018
työllisiä oli reilusti yli 2,5 miljoonaa. Tiedetään,
että lähivuosina taloudellinen huoltosuhde tulee
muuttumaan, sillä työllisten määrä tippuu nopeaa vauhtia. Mari Sjöholmin (2018) kuntatason
selvityksen mukaan niissä kunnissa, joissa työllisiä
on runsaasti terveydenhuoltokulut kohdistuvat
työterveyshuollon piiriin ja vastaavasti taas eläkeläispainotteisissa kunnissa kulut kohdistuvat
terveyskeskuksiin.
Kelan korvaaman työterveyshuollon piirissä oli
vuonna 2017 1,85 miljoonaa ihmistä, mikä on
86,4% palkansaajista. Saman tilaston mukaan
terveydenhuollon menot vuonna 2017 olivat 815
miljoonaan (kasvua edellisestä vuodesta) Ehkäisevään terveydenhuoltoon käytetyt kulut olivat 371
miljoonaa (kasvua 4%) ja sairaanhoitokulut 444
miljoonaa.47 Samansuuntaista kasvua näkyy myös
Sjöholmin (2018) kuntatason menoissa, joissa sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 3.0% ja alkuperäisiin
talousarvioihin verrattuna 3.0%. Nettomenot
olivat asukasta kohden keskimäärin 3 133 (terveydenhuollon menojen kasvu 3,1%). Menoista
perusterveydenhuollon kasvu oli 1,9% ja erikoissairaanhoidon 3,7%

47

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/301121/Tyoterveyshuollon_kustannukset_kasvoivat_edelleen_
maltillisesti.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Sairastaminen on kallista paitsi yhteiskunnalle myös työnantajalle
Suomessa maksettiin Kelan toimesta vuonna 2015 sairauspäivärahoja yhteensä 826 miljoonaa
euroa (Blomgren 2016), mikä vastaa noin 0,4 prosenttia kyseisen vuoden bruttokansantuotteesta.
Sairauspoissaolojen aiheuttamat kustannukset eivät suinkaan rajoitu sairauspäivärahoihin, joilla
pyritään kompensoimaan sairauspoissaolojen suoria palkkakustannuksia. Sairauspoissaolojen
ja sairaana työskentelyn kustannuksista on tuotettu laskelma Sosiaali- ja terveysministeriössä
(Rissanen & Kaseva 2014) vuoden 2012 tiedoilla. Arvio sairauspoissaolojen sekä sairaana työskentelyn kustannuksista on noin 6,8 miljardia euroa, joka vastasi noin 3,4 prosenttia kyseisen
vuoden bruttokansantuotteesta. Palkansaajaa kohden tämä tarkoittaa noin 3200 euron vuosittaista
kustannusta. On kuitenkin huomionarvoista, että edellä kuvatulla tavalla laskettu kustannus ei
sisällä esimerkiksi sijaistamisen sekä tuotannon tai palvelun häiriöistä aiheutuvia kustannuksia.
Työpaikoille koituvien kustannusten osalta kyseiset luvut kuvaavat siis kustannusten alarajaa.
Mitäpä jos edes pieneen osaan edellä mainituista kustannuksista pystyttäisiin vaikuttamaan taidetoiminnan keinoin? Työpaikoilla järjestetyllä taidetoiminnalla voi olla myönteisiä vaikutuksia
siihen osallistuneiden työntekijöiden hyvinvointiin ja terveyteen kuten masentuneisuuden ja
uupumusoireiden vähenemiseen, stressitason laskemiseen sekä elinvoimaisuuden ja energisyyden
lisääntymiseen (Clow & Fredhoi 2006; Karpavičikūtė & Macijauskienė 2016; Romanowska ym.
2011; Theorell ym. 2013). Tällöin taide toimii työpaikalla sytytysvyöhykkeellä tai sisällöllisellä vyöhykkeellä (ks. Schiuma 2011, 157-159). Kun terveyden ja sairauspoissaolojen yhteys on
osoitettu aiemmin epidemiologian saralla (Marmot ym 1995), voidaan taidetoiminnalla olettaa
olevan merkittävää potentiaalia sairauspoissaolojen sekä sairaana työskentelyn vähentämisessä.
Tässä esitellään esimerkkilaskelma työpaikalla toteutettavan esittävän taiteen taidetoiminnan
kontekstissa. Laskelmassa hyödynnetään Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liiton palkkasuositusta
teatteri-ilmaisun ohjaajille ja opettajille (Teme 2017).
• Oletetaan, että teatteri-ilmaisun ohjaaja ohjaa työpaikalla viisi työpajaa, joiden hinta
sisältäen valmistelut ja suunnittelun on 532 euroa kertaa kohden. YHTEENSÄ: 2 660 euroa.
• Oletetaan kustannuksiin kuuluvan materiaalikuluja noin 250 eurolla.
YHTEENSÄ: 250 euroa.
• Oletetaan, että kaikki muut kustannukset, kuten tila-, koordinointi-, hallinnointikustannukset ja muut vastaavat kuluerät muodostavat 30 prosentin lisäerän kokonaiskustannuksiin. YHTEENSÄ: (2660+250)*0,30= 873 euroa.
• Lisäksi työnantajalle koituu kustannuksia taidetoimintaan osallistuvien työntekijöiden taidetoimintaan käyttämästä työajasta. Oletetaan tässä esimerkiksi 50 työntekijän
työpaikan pitävän koko henkilöstölle yhden työpäivän verran taidetoimintaa. Työtunnin
hinnaksi eli palkaksi sivukuluineen oletetaan 30 euroa tunnilta. YHTEENSÄ: 50 työntekijää
*7 työtuntia * 30 euroa= 10 500 euroa.
• KAIKKI YHTEENSÄ 14 283 euroa.
Sairauspoissaolojen sekä sairaana työskentelyn kustannusten työntekijäkohtainen alaraja on noin
3200 euroa. Karkeasti arvioituna 50 työntekijän työpaikalla tämä tarkoittaa vuositasolla 160 000
euron kustannusta.
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Taidetoiminnan järjestäminen maksaisi itsensä takaisin säästöinä sairauspoissaolojen ja sairaana
työskentelyn kustannuksista, jos näissä kustannuksissa saavutettaisiin 8,9 prosentin säästö. Oikean
henkilön tai ryhmän soveltuvassa ja sitoutuneessa ympäristössä sopivissa määrin tarjoama taidetoiminta voi tuoda paljon huomattavia (työ)hyvinvointivaikutuksia. Vaikutusten maksimoinnissa
avainasemassa on yhteisesti riittävällä ajalla suunniteltu ja motivoitu taidetoiminta, joka etenee
työyhteisön ja työn ehdoilla, tavoittaa työyhteisön ongelmia, yksilöiden hyvinvointivaikutuksia
sekä on vuorovaikutuksessa työntekijöiden kanssa (ks. Rantala, Heimonen & Rönkä 2015). Hyvinvointivaikutusten voi olettaa näkyvän nopeallakin aikavälillä suotuisasti sairauspoissaolojen ja
sairaana työskentelyn vähenemisenä. Tällöin hyvinvointivaikutuksista voidaan saavuttaa tuottoa
taidetoimintainvestoinnille.
Lähde: Turunen, Ansio, Houni 2018, 10.48

Sairauspoissaolojen seurauksena työpaikoilla menetetään työntekijöiden työpanosta. Menetetty
työpanos on työnantajan näkökulmasta kustannus. Sairauspoissaolot eivät jakaudu tasan eri
palkansaajaryhmien kesken. Varsinkin pitkissä
sairauspoissaoloissa korostuvat sosioekonomiset
erot. Näiden erojen vaikutus voidaan ottaa huomioon laskemalla menetetyn työpanoksen kustannus erikseen pitkille ja lyhyille (korkeintaan 10
päivää kestäneet poissaolot) sairauspoissaoloille.
Tieto pitkien sairauspoissaolojen määrästä ja korvausten perusteena olevasta palkasta saadaan
KELA:n sairauspäivärahatilastoista. Lyhyiden
sairauspoissaolojen kustannus menetettynä työpanoksena lasketaan Tilastokeskuksen Työvoimatutkimuksen ja palkkarakenteen vuoden 2012
perusteella. Näistä saadaan työnantajasektorin
mukaisten palkansaajien sairauspoissaolot sekä
työnantajasektorin keskipalkat.

Pitkien sairauspoissaolojen aiheuttama
menetetyn työpanoksen kustannus KELA:n
maksutiedoilla:
= 150,39 €/päivä * 11 414 403 päivää = 1 716 612
067,17 € =1,7 mrd €
Lyhyiden sairauspoissaolojen aiheuttaman
menetetyn työpanoksen kustannus:
Tilastokeskuksen mukaan palkansaajilla oli vuonna 2012 yhteensä 20 193 000 sairauspoissaolopäivää. KELA:n tietojen mukaan pitkiä poissaoloja oli
11 414 403 päivää, jolloin lyhyiden sairauspoissaolopäivien määräksi laskettiin 8 778 597 ≈1,7 mrd €.49

Menetetyn työpanoksen kustannus = sairauspäivän
hinta * sairauspäivien lkm

		Turunen, Jarno & Ansio, Heli & Houni, Pia 2018. Taidetoiminnan vaikutusten taloudellinen arviointi työyhteisöissä.
		Palkansaajien sairauspoissaolot työnantajasektoreittain, Tilastokeskus, 11.9.2014. Palkkarakenne 2012 julkaisu,
		Tilastokeskus. 253 teoreettista työpäivää vuonna 2012, Työaikakatsaus EK. STM/TSO/Strateginen suunnittelu -ryhmä.

48
49
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Työnantaja
-sektori

%-osuus
kaikista
sairauspäivistä2

Sairauspoissaolopäiviä,
lukumäärä

Työnantajasektorin
keskimääräinen
vuosipalkka3, €

Päiväpalkka4,
€ / päivä

Menetetyn
työpanoksen
kustannus, €

Yksityinen

63,69

5 591 088

50 226

198

1 107 035 424

Valtio

5,93

520 571

55 863

221

115 046 191

Kunnat

29,78

2 614 266

44 911

177

462 725 082

Tuntematon 0,6

52 672

49 108

194

10 218 368

Yhteensä

8 778 597

100

Taulukko: Lyhyiden sairauspoissaolojen
aiheuttama menetetyn työpanoksen kustannus
työnantajasektoreihin jaoteltuina
Sairauspoissaoloista aiheutuva menetetyn työpanoksen kustannus: 1 716 612 067 € +
1 695 025 065 € = 3 411 637 132 € ≈ 3,4 mrd €.
Yhtä palkansaajaa kohden:
3 411 637 132 € / 2 146 000 palkansaajaa ≈
1590 € / palkansaaja
Palkansaajaa kohden lasketuissa kustannuksissa
on muistettava, että kokonaisluvussa ovat mukana osa-aikaiset ja määräaikaiset työntekijät,
jotka tutkitusti sairastavat vähemmän. Menetetyn
työpanoksen kustannus palkansaajaa kohden on
siis todellisuudessa korkeampi vakituisilla kokoaikaisilla työntekijöillä.
Taidetoiminnan vahvistaminen työterveyshuollon kautta olisi monin tavoin kustannustehokasta. Työterveyshuollon kautta taidevaikutukset
kohdistuisivat laajaan kohderyhmään. Erityisesti
työterveyshuollon kautta voitaisiin löytää ennaltaehkäiseviä keinoja sairauspoissaolojen hillitsemiseen ja hyvinvoinnin lisäämiseen.

1 695 025 065

SROI eli Social Return on Investment
SROI on ollut viime vuosina kasvavassa määrin
kiinnostuksen kohteena sosiaalisten investointien arvioinnissa. Englantilainen rahoitusmalli pyrkii laskemaan niitä taloudellisia tuottoja, joiden
toiminta on ensisijaisesti aineettoman toiminnan
ympärillä, sosiaalisissa suhteissa ja tapahtumissa, yksinkertaisesti sanottuna siis osallisuudessa
ja osallistumisessa. Talousmallin lähtökohtana voi
olla sekä arvioiva (evaluate) että ennustava (forecast) ote. Alkuvaiheessa laskentamalli voi näyttää työläältä, mutta tarkemmin katsottuna sen
laskentayksiköt ovat useille kulttuuritapahtumien
järjestäjille tuttuja. SROI:n avulla selvitetään 1)
miten ja 2) kuinka paljon organisaatio tai projekti tuottaa vaikutuksia ja hyötyjä. Talousmalli on
tarkoitettu organisaatioiden ja projektien taloudellisen, yhteiskunnallisen ja ympäristöön liittyvän
vaikuttavuuden arviointiin.
SROI:ssa pyritään rahana ilmaistun vaikuttavuuden
saavuttamiseen. Se suhteutetaan tuottamisesta
aiheutuneisiin kustannuksiin prosessin kuvauksen
avulla ja laskemalla hyötyjen ja kustannusten
osamäärä. Rahan käyttö vaikuttavuuden mittana
SROI-menetelmässä tähtää ensisijaisesti siihen,
että saadaan yksinkertaisella ja konkreettisella tavalla näkyviin arvo, joka sisältyy sellaisiin asioihin
ja toimintoihin, joiden mittaaminen ja esiin tuominen on yleensä hankalaa.. Raha ei ole SROI-menetelmässä itseisarvo vaan väline, arvon ilmaisemisen
mahdollisimman helpoksi tekevä yksikkö.
SROI analyysi voi olla luonteeltaan arvioiva tai ennustava. Arvioivassa tutkimuksessa tarkastellaan
jo vakiintuneen toiminnan tuloksia ja tehdään johtopäätöksiä organisaation aikaisemman toiminnan
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pohjalta. Ennustavassa analyysissä tarkastellaan
toimijan sen hetkistä toimintaa ja sen vaikutuksia sekä arvioidaan noin 2–5 vuoden aikajänteellä
eteenpäin, miten toiminnan vaikutuksien ennustetaan jatkuvan tai muuttuvan.50
SROI:n periaatteet

51

tulokset, toteutuvat.
• Jokaista odotettua tulosta kohti voidaan käyttää
yhtä tai useampaa indikaattoria.
• Usein tulosten mittaaminen on suhteellisen yksinkertaista: esim. nettopalkka, verotulot, …

1 Osallistaminen: ota sidosryhmät avuksi
analyysiin.

• Joskus tarvitaan mielikuvitusta ja korvikemittareita (korvikemuuttujia, proxyja)

2 Ymmärtäminen: selvitä, mitä analysoitava
toiminta muuttaa yhteisössä tai
ympäristössä.

• Vaimenemistekijän lisäksi ajan kuluminen vaikutusten tai vaikuttavuuden jatkuessa pidempään
otetaan huomioon myös toisella tavalla. Tulevaisuudessa odotettujen rahasummien nimellisarvot
on diskontattava (discount).

3 Arvottaminen: selvitä, minkä arvoisia
toiminnan tulokset ovat.
4 Olennaisuus: sisällytä analyysiin vain
olennaiset asiat.
5 Ansiot: lue toiminnan ansioksi vain se,
mitä itse toiminta on oikeasti tuottanut.
6 Läpinäkyvyys: selitä asiat selkeästi ja
kattavasti.
7 Varmentaminen: anna riippumattoman
tahon tarkistaa tulokset.
• Panoksilla (inputs) tarkoitetaan niitä resurssiinvestointeja, joiden avulla organisaation tai projektin toiminta on mahdollista.
• Tuotokset (outputs) ovat toiminnan konkreettisia
seurauksia.

Esimerkkikaava: palkkatukijakson jälkeen avoimelle
sektorille puoleksi vuodeksi työllistyneen henkilön
saama nettotulo 8000 € on diskontattuna (korko
r=3%):  
8000 €/1,03 ≈ 7767 €
• SROI-arvo, SROI-vertailuarvo, SROI-suhdeluku tai
SROI-luku (SROI-ratio) on yhteenlaskettujen rahamääräisten hyötyjen (benefits) suhde yhteenlaskettuihin kustannuksiin eli investointeihin.
• Kun SROI-arvo on suuruudeltaan 1, hyödyt riittävät
tasan kattamaan panostusten (investointien) arvon.
• Nuorisoteatterin esimerkissä SROI-arvoksi saadaan: 48326,98/15324,98 = 1,46
• Nuorisoteatteri tuottaa siis 1,46 € hyötyä jokaista
sijoitettua 1 €:a kohti.

• Tulokset (outcomes) ovat niitä taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä päämääriä, joita
pyritään eriasteisesti onnistuneesti toteuttamaan.
• Indikaattoreiden (indicators; ”mittarit”) avulla
selvitetään, kuinka hyvin vaikutuskarttaan kirjatut
tulokset (outcomes), tai pikemminkin tavoitellut

50

51  		

Ikäläinen, Patrik 2014. Olen tullut vähän rohkeammaksi. Talous ja sosiaalinen pääoma Kotkan nuorisoteatterissa.
Kymenlaakson ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja B. Tutkimuksia ja raportteja nro 127.
Klemelä, Juha 2016. Yhteiskunnallisten hyötyjen mittaaminen SROI-menetelmällä. Klemelä, Juha. Järjestöt,
vaikuttavuus & raha SROI-arviointimenetelmä. SOSTE julkaisuja 1/2016.
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SROI Value Map
This sheet is designed to help you develop your SROI analysis. If your analysis does not use financial
valuation of outcomes, please use the ”Value Map (non-SROI)” tab. For further information please see
the ”Guidance” tab.
STAGE 1
Who and how many?
Stakeholders
Who do we have
an effect on?

How many
in group?

Who has an
effect on us?

STAGE 2
At what cost?

Outputs

Inputs
What will/did
they invest and
how much
(money, time)?

Financial value (for the
total population for the
accounting period)

Summary of activity
in numbers.

What changes?
Outcomes
Description (including
amount/extent of change)
Describe the change
experienced (or to be
experienced) by stakeholders. This should
include the amount/
extent of change that
stakeholders have
experienced (e.g. a
change of 3 points on
a 10 point scale).

Total
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0,00

STAGE 3
How much?

How long?

How valuable?
Express the relative importance
(value) of the outcome

Indicator
and source

Quantity

Outcomes start

Duration of
outcomes

Valuation approach

Financial
valuation

How long
(in years)
does the
outcome
last for?

Describe the
monetary valuation approach used
to express the
relative importance
(value) of each
outcome.
(N.B. If your
analysis does
not use financial
proxies, please
use the Value Map
(non-SROI) tab of
this spreadsheet).

How
important
is the
outcome to
stakeholders
(expressed
in monetary
terms)?

How would
you
measure it?
Where
would/did
you get the
data from?

Number
of people
experiencing
described
change.

Does the outcome
start in Period of
activity or in the
Period after?

STAGE 4
How much caused by the activity?
Deadweight
%
What will
happen/
what
would have
happened
without the
activity?

Displacement %

What activity would/
did you displace?

Still material?
Attribution %

Drop off %

Impact
calculation

Who else
contributed to
the change?

Does the
outcome
drop off in
future years?

Number of people
(quantity) times
value,
less deadweight,
displacement and
attribution

Total

0,00

Present value of each
year
Total Present Value (PV)
Net Present Value (PV
minus the investment)
Social Return (Value per
amount invested)
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CALCULATING SOCIAL RETURN
Discount rate

3,5%

Year 0

Year 1

Year 2

Year 3

Year 4

Year 5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
JAKO

					
Lähde: http://www.socialvalueuk.org/resource/blank-value-map/

Patrik Ikäläinen teki ensimmäisenä Suomessa
SROI-laskennan kulttuurin vaikutuksista. Hän käytti analyysin aineistona Kotkan Nuorisoteatteriin
osallistuneiden nuorten lomakekyselytuloksia sekä
valikoidusti toimintaan osallistuneiden työntekijöiden ja vapaaehtoistoimijoiden avainhenkilöiden
teemahaastatteluja. Analyysin tapaustutkimuksen
kohteena oli Räjähdysvaara-näytelmän tuotantoproduktio. Kotkan Kaupunginteatteri toimitti produktioon liittyneiden rahallisten ja aineellisten
panosten tiedot analyysissä käytettäväksi.52
Ikäläinen kuvailee talousanalyysin tekemistä seuraavin sanoin: ”Aineistoa analysoidaan SROI menetelmään kuuluvan, Excell-pohjaisen Impact Map
-taulukon avulla. Taulukossa on mahdollista antaa
numeerisia määreitä myös laadullisille asioille.
Taulukoinnissa arvioidaan prosentuaalisesti esimerkiksi sitä, miten muut asiat ovat saattaneet
52
53
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vaikuttaa tulosten syntymiseen. Olisiko jokin
saavutettu tulos tapahtunut joka tapauksessa,
vaikka nuorisoteatteritoimintaa ei olisi ollut olemassakaan. Kaikilta on esimerkiksi kysytty, mitä
olisit tehnyt saman ajan, jos et olisi osallistunut
nuorisoteatteriin. Kyselyihin ja haastatteluihin on
kuulunut myös osio, jossa osallistujat ovat saaneet kuvailla vapain sanoin sosiaalisia, taidollisia tai tiedollisia tuloksiaan. Näistä on kirjattu
taulukkoon numeerisia määreitä. Impact Map
-taulukko laskee määrälliset sijoitetut panokset
ja saadut tulokset, joiden perusteella voidaan
laskea SROI. Saatu luku ilmoittaa sosiaalisen tulon jokaista sijoitettua euroa kohden. Sosiaalisina
tuloina voi olla laadullisia asioita, mutta myös
konkreettisia saavutettuja tietoja, taitoja tai
vaikkapa uusia verkostoja.”53

Ikäläinen 2014
”Analyysissä mitataan muutosta, joka on taloudellisesti tai sosiaalisen pääoman kannalta merkittävä tutkimuksen
kohteena olevalle ryhmälle tai organisaatiolle. Analyysiä varten kerätään tapausta koskevat määrälliset ja laadulliset tiedot. Laadullisia tietoja kerätään soveltuvin osin joko lomakekyselyillä tai haastatteluilla. Määrällisinä asioina
kartoitetaan kaikki tarkasteltavaan tapaukseen liittyvät rahalliset panokset, ajalliset panokset (vapaaehtoistyö,
harjoittelu tai muu vastaava), aineet, tarvikkeet ja hyödykkeet. Analyysi toteutetaan monivaiheisena prosessina,
johon kuuluu tiedonkeruuta ja saatujen tulosten tulkitsemista.” Ikäläinen 2014.

Taulukko: Ikäläinen 2014, s. 28.
Avainhenkilöt ja ryhmät

LIITE 3

Panokset

Keneen tämä toiminta
vaikuttaa?
Kenellä on vaikutusta
tähän toimintaan?

Mitä
sijoitetaan/annetaan
tähän toimintaan?

Ohjaaja a

työpanos, yhdeksän
kk

Ohjaaja b

työpanos ja
vapaaehtoista työtä,
yht. 100 tuntia

Panosten
rahallinen arvo

Tulokset



Kuinka avainhenkilöt
kuvailevat muutosta?

Kuinka mitataan?

Kuvaus

Mittarit, indikaattorit



Vertailuarvo



Rahallinen arvo
What is the value
of the change?
(Only enter
numbers)

13500 Uusia työverkostoja, laajaalainen kulttuurikentällä
toimiminen, työnsuunnittelun
itsenäisyys. Uusi
psykologinen taito ihmisten
toiminnan ohjaamisessa.
1080

Nähdä se voima, mikä
taiteen harrastamisella on,
miten nuoret kehittyvät
sosiaalisesti. Uudet
ammatilliset kontaktit
muusikoihin. Työpalaute ja
uudenlaiset näkökulmat
moniammatillisessa
työryhmässä

Laskennallinen
hinta
työnohjaukselle,
20 krt, à 50 eur
kerta

1 000,00

Avoimen amk:n
lukukausimaksu
vastaaviin
opintoihin

150,00

aikaa

rohkeus, sosiaalisuus,
äänenkäyttö, itseluottamus,
luottamus toisiin, tunteiden
ilmaiseminen,
esiintymispelon
väheneminen tai
poistuminen

Teatteri-ilmaisun
kesälukion
osallistumismaksu

345,00

Ryhmä 2, nuoret 20 hlö

aikaa

rohkeus, itseluottamus,
itsensä ilmaiseminen, lauluja tanssitaidot, iloisuus,
jännityksen parempi
hallitseminen,
ryhmätyöskentelyn taidot
kasvaneet

Teatteri-ilmaisun
kesälukion
osallistumismaksu

345,00

Ryhmä 3, nuoret 13 hlö

aikaa

Ei tietoja

Teatteri-ilmaisun
kesälukion
osallistumismaksu

345,00

Ohjaaja c

työpanos ja
vapaaehtoista työtä,
yhteensä 80 tuntia

1080 Uusi toimitila tutuksi, oma
työ on panostusta
tulevaisuuteen ja sen näkee
konkreettisesti nuorten
kanssa toimiessa

Ohjaaja d

työpanos, n. 80 tuntia

1080 Ideoita tulevaisuuteen, hyvä
oppi moniammatillisessa
tiimissä toimimisesta

Työntekijä a

työpanos, n. 150 t, sis.
palkallista sekä
vapaaehtoista työtä

Työntekijä b, puvustus

työpanos, harjoittelu

ammatillisten opintojen
opintopisteet
0 eteneminen ja amm. taitojen hyväksilukuna
karttuminen, uusi ystävä
oppilaitokseen

Työntekijä c, puvustus

työpanos, harjoittelu

ammatillisten opintojen
opintopisteet
0 eteneminen ja amm. taitojen hyväksilukuna
karttuminen, uusi ystävä
oppilaitokseen

     



Koreografia

työpanos

Ryhmä 1, nuoret 25 hlö





3000

uusia taitoja: grafiikan
ohjelman opettelu,
valokuvaus julistekuviin,
teatterityöhön paneutuminen


0,00

Kotkan Kaupunginteatteri

VAIN teosto-kulut,
lavastus ja
markkinointi

Kosketus nuorisoon,
kiinnostus teatteritaidetta ja
Kotkan kgin teatteria
kohtaan. Uusia katsojia,
3 312,00 uudenlaisia tapoja tehdä
yhteistyötä, avoimmuutta,
toiminnan läpinäkyvyyttä,
keskustelua ja hyvää
henkeä.

Kotkan Kaupunginteatteri,
laskennalliset kulut

Tilavuokra
(harjoitukset ja
esitykset), tekniikka
(valot, video, ääni),
vahtimestarit,
tarvikkeet, muut kulut
(sähkö)

9 950,00

Total

vastaavat taidot, kuin
olisi saanut esimerkiksi
avoimen amk:n
täydennyskoulutuksessa

Räjähdysvaara esityksen nähneet
katsojat kevätkaudella
2014, 1100 henkilöä

Räjähdysvaaran
lipputulot

7 811,00

33 002,00

Tuotot, 3 v.
48326,98
(saatujen tietojen/taitojen rahallinen arvo kolmelle vuodelle ja lipputulot yhdelle vuodelle)
Nettotulo

15324,98

SROI
1 €:1,46 €
(Tulos 3 v./panokset)
28
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Yhteisöllinen hyvinvointi
Raportin alkupuolella nostin esille yksinäisyyden
yhtenä indikaattorina mielenterveyden ja muiden
sairauksien yhteydessä. Suomessa ei ole nähty
vielä laajasti nähty yhteisöllisen hyvinvoinnin
merkitystä, mutta aihetta on nostettu esille.
Englannissa on toteutettu useita mielenkiintoisia hankkeita, joista monet ovat sovellettavissa
myös meille. Seuraavaksi esimerkki yhteisöllisen
hyvinvoinnin tukemisesta, jossa taide ja kulttuuri
ovat olleet vahvasti mukana.54 Hankkeen tuloksien mittaamisessa laadittiin indikaattoreita immateriaalisista lähtökohdista. Esimerkkinä tästä
nostan esille kolme pääkategoriaa eli ihmiset,
paikat ja ihmissuhteet.

Hanke tarjoaa hyviä näkökulmia miettiä indikaattoreita, joilla taide- ja kulttuuritoiminnan
vaikuttavuutta voitaisiin tarkastella ja arvioida
sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta.55 seuraavan esimerkkikaavion ”Place” indikaattorit kulttuurin,
perinnön ja vapaa-ajan suhteen olivat: a) seurakunnat tai uskonnolliset toimintapaikat, b) taiteilijoiden ja muusikoiden läsnäolo, c) vapaa-ajan
paikat (liikunta), d) museot, galleriat sekä musiikki- ja teatteripaikat, e) muut tunnistetut rakennukset, joissa tapahtui tähän liittyvää toimintaa.
Nämä indikaattorit olisivat kohtuullisen helposti
muutettavissa talousajatteluksi investoinnin,
osallistujamäärien jne. kautta. Valitettavasti
tässä hankkeessa ei toteutettu taloudellista näkökulmaa lopputuloksessa.

		 Coop.co.uk/wellbeing
   The Community Wellbeing Index: people, place and relationships. coop.co.uk/wellbeing

54
55
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HUOMIOITAVIA
NÄKÖKULMIA
Tässä raportissa olen tarkastellut erilaisia taideja kulttuuritoimintaan liittyviä taloudellisia näkökulmia. Painopiste on ollut erityisesti siinä, miten
Soten piiriin kuuluvassa toiminnassa talouspuhetta
ja sen laskemista voisi lähestyä. Tämän rinnalla
olen nostanut muutaman esimerkin siitä, miten
taidetoiminta voi vaikuttaa myös alueellisesti ja
välillisesti terveydenhuollon menoihin. On tosiasia,
että suomalaisessa yhteiskunnassa sosiaali- ja terveydenhuollon kulut ovat kasvaneet viime vuosia.
Toinen tilastollisesti vahva muuttuja, joka määrittelee lähivuosien yhteiskunnallisia rakenteita,
on työikäisten väheneminen. Näistä herää monia
erilaisia kysymyksiä. Tämän raportin tarkoituksena on ollut katsoa näitä tilastollisia tunnuslukuja
juuri taide- ja kulttuuritoiminnan näkökulmasta.
Seisomme asian suhteen tällä hetkellä tilanteessa,
jossa tietoa on tarjolla ja sitä pitäisi rohkeammin
viedä käytäntöön ja yksi käytännön ulottuvuus on
myös taloudesta puhuminen.

talouden lähtökohdassa voidaan huomioida myös
investointien pitkälinjainen vaikutus.56 Tällöin
immateriaalisten asioiden merkitys saa toteutumismahdollisuuden ja talouden välillisetkin
vaikutukset pääsevät etenemään.
Taidetoiminnan ja talouden välisessä suhteessa
on aina myös eettinen ulottuvuus. Kun etsimme
ihmisen terveytttä ja hyvinvointia toiminnallisesti
tukevia asioita, olemme erityisesti mikrotason
eettisten kysymysten äärellä. Miten hankkeita
toteutetaan ja miten niissä suunnitellaan taidetoiminnan tavoitteet, talous ja sisältö. Makrotason eettisyys liittyy mitä ilmeisemmin siihen
keskusteluun, jossa taiteen välineellistämisestä
kannetaan huolta. Tällä hetkellä on vaikea löytää
suuria riskejä sille, että taidetoiminta voitaisiin
kääntää pelkästään välineelliseen hyötyasetelmaan.57
Tarvitsemme tulevina vuosina rohkeita avauksia
taiteen yhteiskunnallisen aseman monipuolistamiseen ja enemmän tahtotilaa Sote toimijoiden
keskuuteen investoida taide- ja kulttuuritoiminnan monipuolisuuteen.58

Taidetoiminnan yhteydessä yksi viisaimmista talouslähtökohdista on huomioida kestävän talouden lähtökohta. Luovaan toimintaan investointi
maksaa itsensä usein moninkertaisesti takaisin,
mutta kompleksisessa ja systeemisessä maailmassa asiat eivät aina vaikuta suoranaisesti. Kestävän

		 Agenda 2030
https://kestavakehitys.fi/documents/2167391/2186383/Executive_Summary_2018_v1.2.pdf/
9bdb30cc-bfa6-4692-8922-424a2fb0dd27/Executive_Summary_2018_v1.2.pdf.pdf
57
 		Niemelä, Pauli 2004. Etiikka ja hyvinvointivaltion palvelut. Yhteiskuntapolitiikka 69 (2004):3.
58
 		Tässä muutama huomionarvoinen idea siitä, miten monipuolisesti taidetoiminta on kytketty osaksi ekonomien
projekteja, tutkimushankkeen keskiöön tai Leedsin projektia seuraten taidetoiminnan ja tutkimuksen välisen sillan
rakentamiseen. https://www.imperial.ac.uk/business-school/research/health-economics/research/hearts/
https://gtr.ukri.org/projects?ref=AH%2FP005888%2F1
		https://www.hhs.se/en/outreach/sse-initiatives/art-initiative/about-us11/
		Leeds:
		https://ahc.leeds.ac.uk/performance-research-innovation/doc/centre-cultural-value
https://www.artsprofessional.co.uk/news/leeds-university-run-ps25m-centre-cultural-value?utm_
source=Weekly-News&utm_medium=email&utm_content=nid-211585&utm_campaign=14th-June-2019
56
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SUOSITUKSIA
TAIDELÄHTÖISEN
TOIMINNAN
TALOUDEN
VAHVISTAMISEEN
1. Taiteen hyvinvointihankkeiden
lähtökohtana pitää olla myös taloudellista
ajattelua. Hankkeiden tulisi perehtyä
itselleen sopivaan laskentakäytäntöön
ja tuottaa tietoa myös taloudellisesta
näkökulmasta (Tässä huomioitava, mikä
taho pystyy ohjeistamaan ja tukemaan
rahoituksen hakijoita).
2. Yhtenäisten indikaattoreiden laatiminen
selkeyttää taloudellisen tuloksen
laskemista. Sote-sektorin tulee laatia
näkemys taidetoiminnan kohdistumisesta
eri asiakasryhmiin. On tutkittava vaikutus
sairaspoissaoloihin ja lääkekuluihin.
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3. Seurakuntien toiminta tulisi kytkeä
tiiviimmin taiteen hyvinvointivaikutusten
toteuttamiseen. Opetusministeriön
toteuttamissuunnitelmassa tulisi valmistella
yhteistyötä asian edistämiseksi.
4. Taide- ja kulttuuritoiminnan taloudellisen
arvioinnin malleissa tulee katsoa paitsi
vuositason tai projektikohtaisen tuoton
ennustetta, myös pitkäaikaisempaa
taloudellista arviota. Investoinneista osa
muuttuu tuotoksi lyhyellä aikavälillä,
mutta useimmissa tapauksissa pidemmällä
aikaperspektiivillä, jolloin sen tiedetään
vahvistavan kestävän talouden edellytyksiä.
5. Taide- ja kulttuuritoiminnan taloudellisen
arvioinnin malleissa tulee katsoa vuositason
tai projektikohtaisen tuoton ennustetta
sekä myös pitkäaikaisempaa taloudellista
arviota.
6. Käytössä olevaan tutkimustietoon
kannattaa luottaa ja siirtyä tästä tiedosta
toimintaan.
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