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mukana oleville kortinjakajille vuonna 2022
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Huomioitavaa perehdytysmateriaaleista

Tässä esityksessä kerrotaan yleisiä asioita Kaikukorttitoiminnasta Kaikukortin jakajille. On tärkeää, 
että Kaikukortin jakajat tutustuvat myös muuhun Kaikukortin perehdytysmateriaaliin (saatavilla: 
kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille/).  
Kaikukortin perehdytysmateriaali sisältää 
• sekä Kaikukantaan liittyvät ohjeet

• Kaikukanta-ohjeet kortinjakajille
• Kaikukortin rekisteröintilomake

• että yleisen perehdytysmateriaalin: 
• Kaikukortin valtakunnallinen toimintamalli (päivitetty 13.1.2022)
• Kaikukortti-käsikirja kortinjakajille (päivitetty 8.2.2022)
• ”Pikaohjeet”, eli muistilista kortinjakajille (päivitetty 3.1.2022)
• Perehdytysdiat kortinjakajille (tämä esitys).

Edellä mainitun perehdytysmateriaaliin tutustumisen lisäksi on tärkeää, että kortinjakaja tietää, 
millaista kulttuuri- ja liikuntatoimintaa on omalla alueella Kaikukortin piirissä. Asiakkaalle on 
tärkeää esitellä paikallista Kaikukortti-toimintaa esimerkiksi paikallisen asiakasesitteen ja 
paikallisen Kaikukortti-verkkosivun avulla. Linkki kaikkien Kaikukortti-alueiden verkkosivuille 
saatavilla täällä: kaikukortti.fi/alueet.

https://kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille/
https://kaikukortti.fi/etusivu-2/alueet/


Perehdytyksen sisältö

• Kaikukortin tavoitteet
• Kaikukortti pähkinänkuoressa
• Kaikukortti.fi
• Kaikukortti valtakunnallisesti
• Kaikukortti-toiminnan periaatteita ja ohjeita
• Kaikukeskus
• Muuta, esim. Kaikukortti pop up kohteista ja 

palautetta
• Lisätietoja ja yhteystiedot



Kulttuuri kuuluu kaikille!

Kaikilla on oikeus käydä konserteissa,
festivaaleilla ja teattereissa vaikka oma 
taloudellinen tilanne olisikin hyvin tiukka. 

Ratkaisuksi tähän on kehitetty Kaikukortti, jolla 
voi hankkia maksuttomia pääsylippuja ja 
kurssipaikkoja kulttuuripalveluihin.

Nykyisin Kaikukortti-toiminnassa on mukana 
myös joitakin liikuntatoimijoita!



Kaikukortin tavoitteet

Kaikukortin tavoitteena on parantaa taloudellisesti 
tiukassa tilanteessa olevien nuorten, aikuisten ja perheiden 
mahdollisuuksia osallistua kulttuurielämään ja harrastaa taiteen 
tekemistä.

Tavoitteena on edistää kulttuurin saavutettavuutta ja 
yhdenvertaisuutta.

Kulttuurielämään osallistuminen on kaikkien ihmisten
perusoikeus!

Kulttuuripalvelujen käyttö ja taiteen tekeminen vaikuttavat
tutkitusti ihmisten elämänlaatuun, terveyteen, hyvinvointiin
ja osallisuuteen yhteiskunnassa.



Kaikukortin hyötyjä

Kulttuuri- ja liikuntatoimijoille Kaikukortti voi olla keino tavoittaa uusia yleisöjä, lisätä toiminnan
yhteiskunnallista vaikuttavuutta, nostaa esitysten ja kurssien täyttöastetta ja kasvattaa tunnettuutta.

Sosiaali- ja terveysalan (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen (hyte) alan toimijoille
Kaikukortti voi toimia osana sosiaalista kuntoutusta, jota edellytetään myös sosiaalihuoltolaissa. 
Kulttuuri tekee (tutkitusti) hyvää! Kortti voi olla keino tukea asiakasta kulttuurin ja monilla 
paikkakunnilla myös liikunnan keinoin ja tarjota hänelle mielekästä tekemistä vapaa-ajalla ei-rahallisin 
keinoin.

Kaikukannasta saatavia Kaikukortti-tilastoja voi hyödyntää oman työn kehittämisessä ja vaikkapa 
rahoitushauissa ja toiminnasta raportoimisessa. Tilastot auttavat seuraamaan omaa toimintaa myös 
siltä kannalta, miten kulttuurihyvinvointi toteutuu omassa toiminnassa.  Kaikukeskukselta saa ideoita 
tilastojen hyödyntämiseen.

Kaikukortti luo uudenlaisia kumppanuuksia ja rakenteita kulttuuri- /liikunta- ja sote/hyte-alan välille. 
Kaikukortti tukee kuntien, kuntayhtymien ja hyvinvointialueiden hyte-työtä, eli työtä hyvinvoinnin ja 
terveyden edistämiseksi. Kaikukortti on esimerkiksi TEAviisarissa! (Lue lisää: teaviisari.fi.)

https://kaikukortti.fi/kaikukanta/
https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index


Kaikukortti pähkinänkuoressa (kaavio)

KORTINJAKAJA
• Kertoo Kaikukortista 

asiakkailleen.
• Rekisteröi Kaikukortin 

sähköisesti 
Kaikukantaan.

• Antaa Kaikukortin ja 
esitteen sekä esittelee 
kortin tarjontaa 
asiakkaalle.

• Voi osallistua yhdessä 
asiakkaiden kanssa 
yhteisön Kaikukortilla.

ASIAKAS
• Saa Kaikukortin siitä 

sote-/hyte-palvelusta, 
jossa on asiakkaana, 
koska on tiukassa 
taloudel-lisessa
tilanteessa.

• Hankkii maksuttomia 
pääsylippuja/
kurssipaikkoja 
Kaikukortti-kohteista.

• Voi hankkia pääsy-
lippuja myös lapsilleen 
/lastenlapsilleen.

KULTTUURI-/ 
LIIKUNTATOIMIJA
• Rekisteröi Kaikukortin 

käytön Kaikukantaan. 
→ Kirjaa Kaikukortti-
hankinnan, eli kortin 
tunnuksen ja 
lipputyypin ylös.

• Tarjoaa maksutta 
tarjontaansa 
Kaikukortti-asiakkaille 
hyvän tahdon eleenä. 



Kaikukortti.fi-verkkosivuilta löytyy runsaasti tietoa 
Kaikukortista, esimerkiksi materiaaleja ja ohjeita.



Kaikukortti-alueet vuonna 2022
- väestömäärä alueilla n. 1,62 miljoonaa

Kaikukortti toimii ristiin eri alueiden välillä.
Paikalliset Kaikukortti-verkostot sitoutuvat 
yhteiseen valtakunnalliseen toimintamalliin. Päivitetty 14.1.2022

Kaikukortti käytössä: Espoo, Järvilakeus (Kauhava, Evijärvi, 
Lappajärvi), Kainuun maakunta, Karkkila, Kauniainen, Kemi, 
Kempele, Keski-Pohjanmaan maakunta ja Kruunupyy, 
Lappeenranta, Lohja, Nivala, Oulu, Rovaniemi, Savonlinna, 
Tornio, Vaasa

Kaikukortti kokeilussa:
Imatra, Järvenpää, osa Kanta-Hämeen maakunnasta (kokeilu 
päättyi 31.12.2021, päätös jatkosta osalla kunnista kesken), 
Seinäjoki, Tampere, osa Pohjanmaan maakunnasta (Korsnäs, 
Mustasaari, Närpiö ja Vöyri) sekä Sievi ja Alavieska

Kaikukortti tulossa kokeiluun: alustavasti Nurmijärvi ja Kotka

Kaikukortti maantieteellisesti 



Kaikukortin koordinointi

Paikallinen 
Kaikukortti-

verkosto

Kortin-
jakajat

Kohde-
ryhmä

Kulttuuri-
ja liikunta-

toimijat

Paikallinen 
koordinointi 

sote+kult
yhdessä

Valta-
kunnallinen 
koordinointi:  
Kaikukeskus Kult

(kunta 
x)

Kaiku-
kanta

Kaiku-
kanta

Kult
(kunta 

x)

Sote 
(kunta/-
yhtymä)

Kaiku-
kannan 
ylläpito

Hyvin-
vointi-
alue

Kaikukortti.fi/
Koulutus- ja 
perehdytys-

materiaalit, ohjeet

Vastuu Kaikukortin koordinoinnista alueella on aina paikallinen.
Kaikukeskus kouluttaa ja tukee paikallisia Kaikukortti-verkostoja sekä ylläpitää 
valtakunnallista Kaikukortti-rekisteriä, Kaikukantaa, sekä Kaikukortti.fi-
verkkosivustoa ja tuottaa viestintämateriaalipohjat.

Mallipohjat 
kortti, esite 

ja juliste

http://kaikukortti.fi/


Ketkä jakavat Kaikukorttia? 1/2

→ Huom. Verkostot vaihtelevat 
jonkin verran eri alueilla. 
Edellytämme, että mukana on 
3. sektorin toimija. 

→ Kortinjakajat saavat käyttöönsä 
yhteisön Kaikukortin: 
työntekijä voi hankkia itselleen 
ja alle 16-vuotiaalle 
asiakkaalleen maksuttoman 
pääsylipun, kun osallistuu 
yhdessä asiakkaiden kanssa. 

Kaikukorttia jaetaan esim.
• etsivässä/löytävässä 

nuorisotyössä
• etsivässä/löytävässä 

seniorityössä
• klubitaloissa
• kotiin tehtävässä perhetyössä
• kuntouttavassa työtoiminnassa
• maahanmuuttajapalveluissa
• päihde- ja 

mielenterveyspalveluissa
• sosiaalitoimistossa
• vammaispalveluissa 
• talous- ja velkaneuvonnassa
• työvoiman palvelukeskuksissa

Kuva: esimerkki yhteisön ja asiakkaan Kaikukortista



Ketkä jakavat Kaikukorttia? 2/2

Ajankohtaiset paikallisen 
Kaikukortti-verkoston Kaikukorttia 
jakavat tahot luetellaan esimerkiksi 
alueen Kaikukortti-verkkosivulla ja 
asiakkaan Kaikukortti-esitteessä.

Tutustu muiden alueiden 
Kaikukortin jakajiin valtakunnallisen 
Kaikukortti-sivun kautta: 
kaikukortti.fi/alueet/.

Kuva: Tampereen Kaikukortti-verkkosivu.

https://kaikukortti.fi/alueet/


Mihin Kaikukortilla pääsee?

Ajankohtaiset paikallisen 

Kaikukortti-verkoston kulttuuri-

ja liikuntakohteet luetellaan 

esimerkiksi alueen 

Kaikukortti-verkkosivulla ja 

asiakkaan Kaikukortti-

esitteessä.

Linkki kaikkien Kaikukortti-
alueiden verkkosivuille 
saatavilla täällä: 
kaikukortti.fi/alueet/.

Kuva: Teatteri Hevosenkengän 
mainos some-kampanjassamme 
vuonna 2020: Kulttuurikohteita 
esiteltiin Instagramissa ja 
Facebookissa.



Kaikukortti-toiminnan periaatteita ja ohjeita

Seuraavissa dioissa tuodaan esille alla mainitut Kaikukortti-
toiminnan periaatteet ja ohjeet:

• Perehdytysmateriaalit saatavilla Kaikukortti.fi-sivulla
• Muistilista
• Valtakunnallisesta toimintamallista
• Kun tarvitsette lisää Kaikukortteja
• Viestinnästä
• Yhteyshenkilön nimeäminen ja henkilökunnan ohjeistus

Kaikukortti-toimintaan
• Kaikukorttii-toiminnan paikalliset vastuuhenkilöt
• Sitoumus Kaikukortti-toiminnasta paikallisesti



Perehdytysmateriaalit saatavilla 
Kaikukortti.fi-sivulla

Dialla 1 luetellut Kaikukortin 
perehdytysmateriaalit Kaikukortin 
jakajille (eli sekä Kaikukantaan liittyvät 
ohjeet että yleinen 
perehdytysmateriaali) ovat saatavilla: 
kaikukortti.fi/kortinjakajille/
perehdytysmateriaali-kortinjakajille/.

https://kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille/


Muistilista Kaikukortin jakajille v. 2022  1/3

❑ Organisaatiollamme tulee olla nimetty Kaikukortti-yhteyshenkilö. 

Nimi:________________________________.

❑ Sitoudumme ohjeistamaan henkilöstömme Kaikukortti-toimintaan.

❑ Kaikukortti-käsikirja Kaikukortin jakajille ja perehdytysdiat ovat saatavilla osoitteessa 

kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille.

❑ Alueen Kaikukortti-toimintaa koordinoivat vastuuhenkilöt ovat: 

______________________________________.

❑ Alueen vastuuhenkilöiden nimet ja yhteystiedot löytyvät paikalliselta Kaikukortti-verkkosivulta, 

jonka osoite on: ____________________________. 

❑ Linkit kaikkien Kaikukortti-alueiden omille Kaikukortti-verkkosivuille: kaikukortti.fi/alueet/.

❑ Olemme sitoutuneet Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin. Toimintamalli on saatavilla mm. 

osoitteessa kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille.

❑ Kerromme viestinnässänne, että olemme mukana Kaikukortti-verkostossa. Voimme halutessanne 

hyödyntää Kaikukortin valmista palvelukuvausta, joka löytyy Kaikukortti-käsikirjasta kortinjakajille.

❑ Olemme laittaneet Kaikukortti-julisteita esille oman toimipisteen seinille.

❑ Muistamme, että Kaikukortin saaminen ei edellytä asiakkaalta erillisiä todistuksia tuloista. Kriteerit 

ovat asiakkuus ja tiukka taloudellinen tilanne. Tarkemmat tiedot valtakunnallisessa toimintamallissa.

https://kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille
https://kaikukortti.fi/etusivu-2/alueet/
https://kaikukortti.fi/kortinjakajille/perehdytysmateriaali-kortinjakajille


Muistilista Kaikukortin jakajille v. 2022  2/3

❑ Jos asiakas haluaa Kaikukortin, toimitaan seuraavasti:

❑ Kortti rekisteröidään Kaikukantaan osoitteessa kaikukanta.fi/admin. Kaikukannan 

käyttäjätunnuksen ja salasanan sekä ohjeistuksen Kaikukannan käyttöön saa paikalliselta 

vastuuhenkilöltä.

❑Kaikukantaan kirjataan huolellisesti jaetun kortin yksilöity tunnus (kirjain- ja/tai 

numerosarja) sekä kortinhaltijan taustatiedot. (Huom. Kaikukantaan ei kirjoiteta 

kortinsaajan nimeä, syntymäaikaa, henkilötunnusta, syntymäaikaa, osoitetta, eikä 

puhelinnumeroa.)

❑Poikkeustilanteessa tiedot voi kerätä aluksi paperiseen Kaikukortin luovutuslomakkeeseen. 

Kaikukanta-rekisteröinti pitää kuitenkin tehdä pian, muuten kortti ei toimi kulttuuri- ja 

liikuntakohteissa.

❑ Kortin sisäsivulle kirjoitetaan sen haltijan nimi sekä kortin voimassaolopäivämäärä (12 kk 

myöntöpäivästä tai kokeilun loppuun saakka). Asiakkaalle kerrotaan kortin 

voimassaolopäivämäärä.

❑ Kaikukortin lisäksi asiakkaalle annetaan Kaikukortin kulttuuritarjonnasta kertova paikallinen 

Kaikukortti-esite vuodelle 2022.

https://kaikukanta.fi/admin


Muistilista Kaikukortinjakajille v. 2022  3/3

❑ Kaikukortin jakanut työntekijän kertoo asiakkaalle kortin käyttömahdollisuuksista.

❑On hyvä kertoa lisäksi esimerkiksi se, että 

❑Kaikukortti tulee olla mukana lippua varattaessa, lunastettaessa sekä tilaisuuteen 

osallistuttaessa.

❑Kortinhaltijan tulee varautua todistamaan henkilöllisyytensä.

❑ Työntekijä kertoo asiakkaalle, että Kaikukortin tietosuojaseloste on saatavilla osoitteessa 

kaikukortti.fi/tietosuojaseloste

❑ Kaikukortin haltijoille kannattaa järjestää pienryhmäkäyntejä. Pienryhmäkäyntejä varten sekä asiakkaan 

kanssa kahdestaan osallistumista varten Kaikukorttia jakavat toimijat saavat käyttöönsä yhteisön 

Kaikukortteja. Työntekijä voi hankkia maksuttoman pääsylipun itselleen ja alle 16-v asiakkaalleen yhteisön 

Kaikukortilla. Myös Kaikukorttia jakavan paikan edustaja, esim. vapaaehtoinen tai opiskelija, voi käyttää 

yhteisön Kaikukorttia. 

❑Ryhmällä tai asiakkaalla tulee olla omat Kaikukortit mukana lippuja hankittaessa ja tilaisuuteen 

osallistuessa.

❑ Kortinjakajat näkevät oman toimipisteensä jaettujen Kaikukorttien tilastot Kaikukannasta 

(kaikukanta.fi/admin). Ongelmatilanteissa voit ottaa yhteyttä oman alueesi Kaikukortti-vastuuhenkilöön tai 

Kaikukeskukseen.

Kaikukortin valtakunnallinen verkkosivusto ja Kaikukeskuksen yhteystiedot: www.kaikukortti.fi.

https://kaikukortti.fi/etusivu-2/tietosuojaseloste/
https://kaikukanta.fi/admin
http://www.kaikukortti.fi/


Valtakunnallisesta toimintamallista

Kaikukortin valtakunnallisessa toimintamallissa kuvataan Kaikukortin

valtakunnalliset toimintaperiaatteet. 

Kaikkien Kaikukortti-kumppanien tulee sitoutua saman toimintamallin noudattamiseen.

Toimintamallin noudattaminen on erittäin tärkeää. Näin varmistetaan, että Kaikukortti toimii 

samalla tavalla kaikilla Kaikukortti-alueilla. Toimintamalli perustuu yhdenvertaisuuteen ja 

Kaikukortin kohderyhmän oikeuteen osallistua kaikille yhteiseen kulttuurielämään.

Toimintamalli on kehitetty yhdessä kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan (sote) ja hyvinvoinnin ja 

terveyden edistämisen (hyte) toimijoiden sekä kohderyhmän kanssa työpajoissa Kaikukortin 

pilotointihankkeiden aikana. Toimintamallia on muokattu perustuen Kaikukortti-kokeiluista ja -

toiminnasta saatuun palautteeseen. 

Toimintamalli on rakennettu yhdenvertaisuuden edistämiseen kulttuurialalla. Osalla Kaikukortti-

alueista on kuitenkin myös liikuntatoimijoita mukana. Liikuntatoimijoiden tulee noudattaa 

samaa toimintamallia. Toimintamalli on päivitetty 13.1.2022, ja se on voimassa toistaiseksi.

Toimintamalli on saatavilla osoitteessa:

kaikukortti.fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille.

http://www.kaikukortti.fi/kulttuurikohteille/perehdytysmateriaali-kulttuurikohteille


Kaikukortteja voi 
tilata yksikköönne 
paikallisen 
Kaikukortti-
verkoston 
soten/hyten
vastuuhenkilöltä.

Huom. jokaisella 
yksittäisellä 
kortinjakaja-yksiköllä 
on omat 
Kaikukorttinsa. Älä 
anna ylimääräisiä 
kortteja toiseen 
yksikköön tai pyydä 
niitä toisesta yksiköstä 
ilman paikallisen 
vastuuhenkilön 
suostumusta.

Kun tarvitsette lisää Kaikukortteja



Viestinnästä 1/2

Tavoitteena on, että Kaikukortin saaminen ja 

käyttäminen olisi asiakkaan näkökulmasta helppoa ja 

selkeää

•Viestinnän yhdenmukaisuus ja selkeys tärkeää

•Kaikukortti-julisteita kannattaa laittaa esille oman 
toimipisteenne seinille.

•Kaikukortilla on oma materiaalipankki, josta löytyy
Kaikukortin logo ja muita graafisia elementtejä

•Lataa osoitteest: 
kaikukortti.fi/vastuuhenkiloille/ohjeet-ja-materiaalit/

https://kaikukortti.fi/vastuuhenkiloille/ohjeet-ja-materiaalit/


Viestinnästä 2/2

Kertokaa viestinnässänne, että olette Kaikukortin jakaja 

Kerrottehan siitä, että olette mukana Kaikukortti-verkostossa 
mahdollisimman monipuolisesti esimerkiksi 
verkkosivuillanne, uutiskirjeissänne, painetussa 
viestintämateriaalissa ja sosiaalisessa mediassa. 

Voitte halutessanne hyödyntää Kaikukortin valmista 

palvelukuvausta ja kopioida tekstin lähes sellaisenaan 

esimerkiksi verkkosivuillenne.  

• Palvelukuvaus auttaa kertomaan siitä, että on mukana 

Kaikukortti-toiminnassa. 

• Palvelukuvaus ja muita viestintäohjeita löytyy Kaikukortti-

ohjeista (Kaikukortti-käsikirja kortinjakajille). 



Yhteishenkilön nimeäminen ja henkilökunnan

ohjeistus Kaikukortti-toimintaan

Jokaisella Kaikukortti-toiminnassa mukana olevalla 

jakaja- organisaatiolla tulee olla nimetty 

Kaikukortti-yhteyshenkilö.

Kaikukortti-toiminnassa mukana olevat jakaja-

organisaatiot sitoutuvat ohjeistamaan oman 

henkilöstönsä Kaikukortti-toimintaan.



Kaikukortti-toiminnan paikalliset

vastuuhenkilöt

Kaikukortti-toiminnan paikallisesta koordinoinnista 

vastaavat tahot luetellaan paikallisella Kaikukortti-

verkkosivulla ja asiakkaalle tarkoitetussa 

Kaikukortti-esitteessä.

Yleensä paikallisessa työryhmässä tai työparina on 

mukana työntekijä tai työntekijöitä sekä 

kunnan/kaupungin kulttuuripuolelta että paikalliselta 

sote-/hyte-puolelta.



Sitoumus Kaikukortti-toiminnasta paikallisesti

Alueen Kaikukortti-vastuutahot tekevät Kaikukortti-kokeilun 

ajaksi sitoumuksen yksittäisten Kaikukortti-kumppaneiden kanssa. 

Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on 

ehto verkostossa mukana olemiselle.

Jos ja kun :) toiminta jatkuu kokeilun jälkeen, sitoumuksia kokeilussa 

mukana olleiden paikallisten toimijoiden kanssa ei enää tarvita, 

mutta uusien kumppaneiden kanssa sitoumukset tehdään.

Kaikukortin valtakunnalliseen toimintamalliin sitoutuminen on 

kuitenkin edelleen ehto verkostossa mukana olemiselle.

Käytännössä kumppanit sitoutuvat toimintamallin noudattamiseen 

esimerkiksi sillä, että niiden nimet on listattu paikalliseen Kaikukortti-

esitteeseen ja paikalliselle Kaikukortti-verkkosivulle.



Kaikukeskus 1/2

Kaikukortilla on valtakunnallinen tuki- ja kehittämispalvelu, 
Kaikukeskus.* 
Kaikukeskus valvoo Kaikukortin käyttöä valtakunnallisesti. 
Kaikukortti on rekisteröity tavaramerkki.

Kaikukeskus auttaa uusia alueita kokeilemaan Kaikukorttia, 
ylläpitää Kaikukortin valtakunnallisia tilastoja ja 
tukee Kaikukorttia jo ylläpitäviä alueita. 

Kaikukeskus myös kehittää Kaikukorttia, markkinoi Kaikukorttia uusille 
alueille, ja kehittää palautteen ja kokemusten perusteella yhdessä 
Kaikukortti-verkoston kanssa Kaikukortin valtakunnallista toimintamallia sekä 
tukee kulttuuri-, sosiaali- ja terveysalan (sote) ja hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen alan (hyte) välistä yhteistyötä ja -rakenteita.  

* Kaikukeskus toimii valtakunnallisen Kulttuuria kaikille -palvelun 
alaisuudessa.
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Vastuu Kaikukortin kokeilemisen käytännön 
koordinoinnista ja Kaikukortin ylläpitämisestä alueella on 
aina paikallinen. 

Kaikukeskuksen roolina on antaa paikallisille 
vastuuhenkilöille koulutusta ja pääasiassa etätukea 
Kaikukortin kokeilemiseen liittyen sekä osallistua 
paikalliseen kehittämistyöhön kuten palautekokouksiin. 



Muuta:

Kaikukortti-toimintamalli on 
vuoden 2018 Hyvä käytäntö

Kaikukortti voitti Sosiaalialan 
korkeakoulutettujen 
ammattijärjestö Talentia ry:n 
vuoden 2018 Hyvä käytäntö -
palkinnon. Tiedote: 
www.talentia.fi/uutiset/hyva-
kaytanto-palkinto-kaikukortti-
toimintamallille/.

Kaikukortti-pop up-kohde 

on Kaikukortti-verkostojen 
ulkopuolinen toimija,
joka tarjoaa maksuttomia pääsylippuja 
erikoisetuna Kaikukortin haltijoille 
yhteistyössä Kulttuuria kaikille -palvelun 
kanssa.

• Kansallisgalleria on tarjonnut  
kaikukorttilaisille maksuttoman 
sisäänpääsyn kaikkiin museoihinsa eli 
Ateneumin taidemuseoon, Nykytaiteen 
museo Kiasmaan sekä Sinebrychoffin 
taidemuseoon vuodesta 2017 lähtien.

http://www.talentia.fi/uutiset/hyva-kaytanto-palkinto-kaikukortti-toimintamallille/
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”Mulla on jo pienenä omaksuttu semmoinen niinku
yksinäisen ja syrjäytyneen identiteetti, jota Kaikukortti 
osaltaan on auttanut pikkuhiljaa purkamaan. Mullehan
opetettiin jo pienenä, että jossain muualla on niinku ne 
paremmat ihmiset ja me ollaan vaan niinku tämmöisiä - - ja 
sitten minä niinku istun nyt jossain kaupunginteatterin 
konsertissa ihan luontevasti.” (Kaikukortin haltija Oulussa, 
Lähde: Hartikainen & Heikkinen, 2021*

*Lähde: Jennika Hartikainen & Sonja Heikkinen 2021, KULTTUURIHYVINVOINTIA KAIKILLE
Tutkimus taiteen ja kulttuurin vaikutuksista Kaikukortin käyttäjien hyvinvointiin ja osallisuuteen Oulussa. 
Opinnäytetyö, syksy 2021, sosiaalialan tutkinto-ohjelma, Oulun ammattikorkeakoulu. Saatavilla: 
www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/506783/Hartikainen_Jennika_%26_Heikkinen_Sonja.pdf?sequence=2

http://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/506783/Hartikainen_Jennika_%26_Heikkinen_Sonja.pdf?sequence=2
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”On ihanaa, kun nyt on 
voinut käydä 
kulttuuritapahtumissa
ja on voinut viedä lapsetkin, 
kun ei minulla muuten ole 
mitenkään varaa ostaa koko 
porukalle lippuja.”

– Kaikukortin haltija 
Espoossa v. 2015

”Minulle Kuhmon
[Kamarimusiikin] käynti oli 

tämän kesän kohokohta. Se oli 
sielulle mannaa! Sanotaan,
että ihminen ei elä pelkästään 
leivästä ja minä allekirjoitan sen 
täysin. - - Kun mieli on hyvä niin
kehokin voi paremmin. Buranaa 
yms. ei ole mennyt
läheskään niin paljon ☺.”
– Kaikukortin haltija Kainuussa 

v. 2016
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”Kaikukortti on kulttuurikaveri vailla vertaa. 
Rovaniemellä Kaikukortti tarjoaa kulttuurielämysten 
lisäksi mahdollisuuden osallistua myös erilaisiin 
liikuntamahdollisuuksiin. Kaikukortti yhdistää 
palvelujen tuottajia ja ilahduttaa käyttäjiä. Se näkyy 
kaupungin strategisissa asiakirjoissa ja valinnoissa ja 
ennen kaikkea Kaikukortti edistää asukkaiden 
kulttuurihyvinvointia ja terveyttä mitä 
moninaisimmilla tavoilla!” (Merja Tervo, Rovaniemen 
vapaa-ajan palveluiden palvelualuepäällikkö, 3/2022)
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"Kulttuurin yhdenvertaisuutta ja 
saavutettavuutta edistävä Kaikukortti on Oulussa jo 
vakiintunut käytäntö ja sitä jaetaan laajasti eri 
hyvinvointipalveluista. Kulttuurihyvinvointia tukeva 
käytäntö on todettu erittäin hyväksi ja se on saanut 
paljon kiitosta. Kaikukorttien käyttäjämäärät ja 
tiedot kerätään lautakuntaraportteihin, jotka 
tehdään kvartaaleittain ja tilinpäätöksen 
yhteydessä." (Jaana Potkonen, Oulun Kaikukortti-
verkoston kulttuuripuolen vastuuhenkilö, 3/2022)



Lisätietoja Kaikukortista:

Katso Kaikukeskuksen –
Kaikukortin tuki- ja kehittämispalvelun 
ajantasaiset yhteystiedot: 
kaikukortti.fi/yhteystiedot/

Lisätietoja Kaikukortista valtakunnallisesti: 
www.kaikukortti.fi
www.facebook.com/kaikukortti

https://kaikukortti.fi/yhteystiedot/
http://www.kaikukortti.fi/
http://www.facebook.com/kaikukortti


Kaikukortti Espoossa: espoo.fi/kaikukortti

Kaikukortti Järvilakeudella: kauhava.fi/palvelut/kulttuuri/hyvinvointia_kulttuurista/kaikukortti

Kaikukortti Kainuussa: sote.kainuu.fi/kaikukortti

Kaikukortti Karkkilassa: karkkila.fi/sivut/FI/Kaikukortti

Kaikukortti Kauniaisissa: kauniainen.fi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/kulttuuripalvelut/kaikukortti

Kaikukortti Kemissä: kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kaikukortti

Kaikukortti Kempeleessä: kempele.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti Keski-Pohjanmaalla ja Kruunupyyssä: soite.fi/kaikukortti

Kaikukortti Lappeenrannassa ja Imatralla: eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/kaikukortti

Kaikukortti Lohjalla: lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaikukortti

Kaikukortti Nivalassa: nivala.fi/kaikukortti

Kaikukortti Oulussa: ouka.fi/kaikukortti

Kaikukortti Rovaniemellä: rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Yleiset-kulttuuripalvelut/Kaikukortti

Kaikukortti Savonlinnassa: savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti Torniossa: tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti Vaasassa: vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/kaikukortti

Kaikukortti-kokeilu Alavieskassa ja Sievissä: sievi.fi/kaikukortti

Kaikukortti-kokeilu Järvenpäässä: jarvenpaa.fi/matkailu-ja-kulttuuri/kulttuuri/kaikukortti

Kaikukortti-kokeilu Kanta-Hämeessä: hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/kaikukortti 

Kaikukortti-kokeilu Pohjanmaalla: obotnia.fi/fi/kulttuuri/kaikukortti/

Kaikukortti-kokeilu Seinäjoella: seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/kulttuurikohteet/kaikukortti/

Kaikukortti-kokeilu Tampereella: tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti

Paikalliset Kaikukortti-verkkosivut eri alueilla, tilanne 14.1.2022

http://www.espoo.fi/kaikukortti
https://www.kauhava.fi/palvelut/kulttuuri/hyvinvointia_kulttuurista/kaikukortti
https://sote.kainuu.fi/kaikukortti
http://www.karkkila.fi/sivut/FI/Kaikukortti
https://www.kauniainen.fi/kulttuuri_ja_vapaa-aika/kulttuuripalvelut/kaikukortti
http://www.kemi.fi/palvelut/kulttuuripalvelut/kaikukortti
http://www.kempele.fi/vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti
http://www.soite.fi/kaikukortti
http://www.eksote.fi/eksote/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistaminen/kaikukortti
http://www.lohja.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/kaikukortti
https://www.nivala.fi/kaikukortti
http://www.ouka.fi/kaikukortti
https://www.rovaniemi.fi/Vapaa-aika/Yleiset-kulttuuripalvelut/Kaikukortti
https://www.savonlinna.fi/asukas/kulttuuri/kaikukortti
http://www.tornio.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti
http://www.vaasa.fi/koe-ja-nae/kulttuuria-vaasassa-ja-seudulla/kulttuuripalvelut/kaikukortti/
http://www.sievi.fi/kaikukortti
http://www.jarvenpaa.fi/matkailu-ja-kulttuuri/kulttuuri/kaikukortti
http://www.hameenlinna.fi/sosiaali-ja-terveys/kaikukortti
http://www.obotnia.fi/fi/kulttuuri/kaikukortti/
https://www.seinajoki.fi/kulttuuri-ja-liikunta/kulttuuri/kulttuurikohteet/kaikukortti/
http://www.tampere.fi/kulttuuri-ja-vapaa-aika/kulttuuri/kaikukortti


Kulttuuria kaikille -palvelu 
edistää osallistumiselle avoimia 
ja monenlaisia yleisöjä ja 
tekijöitä huomioivia 
kulttuuripalveluja. Tarjoamme 
tietoa ja työkaluja 
kulttuuripalveluiden 
saavutettavuuden ja 
moninaisuuden edistämiseen 
alan työntekijöille. 
Kulttuuria kaikille -palvelua 
ylläpitää Yhdenvertaisen 
kulttuurin puolesta ry, 
jonka jäseninä on 23 
kulttuurialan kattojärjestöä:

Lisätietoja Kulttuuria kaikille -palvelusta:

Jäsenet 2022: 
•Deutsch-Finnischer Verein für Inklusive Kulturarbeit e.V. (Saksalais-
suomalainen inklusiivisen kulttuurityön yhdistys)
•Finland Festivals ry
•Globe Art Point ry
•Kansalaisopistojen liitto KoL
•Kulttuuriyhdistys Suomen EUCREA ry
•Luckan
•Lukukeskus ry
•Sirkuksen tiedotuskeskus
•Suomen elokuvasäätiö
•Suomen Jazzliitto ry
•Suomen kirjastoseura ry
•Suomen kulttuuritalot ry
•Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto
•Suomen museoliitto ry
•Suomen musiikkineuvosto
•Suomen Muusikkojen liitto ry
•Suomen Sinfoniaorkesterit ry
•Suomen Taiteilijaseura
•Suomen Teatterit ry 
•Taiteen perusopetusliitto TPO
•Teatterikeskus ry
•Teatterin tiedotuskeskus TINFO
•WIFT Finland - Women in Film & Television Finland

http://www.festivals.fi/
http://www.globeartpoint.fi/
http://www.ktol.fi/
http://www.eucrea.fi/
http://luckan.fi/fi/
http://www.lukukeskus.fi/
http://www.sirkusinfo.fi/fi/
http://ses.fi/etusivu/
http://www.jazzfinland.fi/jazzliitto
http://www.suomenkirjastoseura.fi/
http://suomenkulttuuritalot.fi/
https://www.lastenkulttuuri.fi/
http://www.museoliitto.fi/
http://musiccouncil.fi/
https://www.muusikkojenliitto.fi/
http://www.sinfoniaorkesterit.fi/fi/
http://artists.fi/
http://www.suomenteatterit.fi/
http://www.artsedu.fi/
http://www.teatterikeskus.fi/
http://www.tinfo.fi/site/
https://www.wift.fi/

