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Tämä ArtsEqual policy brief on tarkoitettu päättäjille, kansalaisjärjestöille,
seurakunnille, medialle ja kaikille, joita
kiinnostaa suomalaisten yksinäisyyden
ja sen seurausten lievittäminen.

Taide torjuu yksinäisyyttä
Heli Ansio, Patrick Furu ja Pia Houni

Yksinäisyys on kasvava ongelma, jota voidaan torjua matalan kynnyksen osallistavalla taide- ja kulttuuritoiminnalla.

Suomen aikuisväestöstä yksinäiseksi
olonsa tuntee yli 400 000 henkilöä.
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ksinäisyys koskettaa kaikkia ikäryhmiä, ja se näyttää
olevan lisääntymässä. Aikuisten terveys-, hyvinvointi ja palvelututkimuksen (2015) perusteella Suomen
aikuisväestöstä yksinäiseksi olonsa tuntee yli 400 000
henkilöä.
Yksinäisyydellä on merkittäviä kansanterveydellisiä
vaikutuksia. Tutkimuksissa on todettu, että yksinäisten
ihmisten elinikä on alempi, ja yksinäisyyden tiedetään
lisäävän myös henkisen sairastumisen riskiä.
Tutkimukset osoittavat, että ammattimaisesti järjestetyllä osallistavalla taide- ja kulttuuritoiminnalla on
myönteisiä vaikutuksia yksinäisyyden poistamiseen,
henkisten ongelmien hoitoon, terveydenhoitokulujen
vähentämiseen, sekä yleisesti hyvinvoinnin lisäämiseen.
Ehdotamme yksinäisyyden torjumiseksi seuraavia
toimenpiteitä:
·· Taide- ja kulttuuritoiminnan järjestäjien kuten kuntien, seurakuntien ja kansalaisjärjestöjen on lisättävä
osallistavan taiteen saatavuutta ja saavutettavuutta
eri ikäryhmille ja kohdistettava sitä yksinäisyyden riskiryhmiin kuuluville eli yksineläville, yksinhuoltajille,
maahanmuuttajille, työttömille ja työkyvyttömyyseläkkeellä oleville.
·· Taide- ja kulttuuritoiminnan järjestäjien tulee madaltaa osallistavan, yhteisöllisen taide- ja kulttuuritoiminnan kynnystä, jotta kaikkien on helppo tulla
mukaan taustasta riippumatta.
·· Taide- ja kulttuuritoiminnan järjestäjien tulee huomioida osallistavan taide- ja kulttuuritoiminnan mahdollisuudet myös syrjäseutujen asukkaiden yksinäisyyden torjumisessa. Maakunnat vastaavat siitä, että
kulttuuriset oikeudet ja kulttuurinen hyvinvointi huomioidaan, kun palveluntarjoajia kilpailutetaan.

Säästöä ja vähemmän sairauksia

Yksinäisyys aiheuttaa terveyshaittoja ja sitä kautta suoria kustannuksia terveydenhuoltoon. Esimerkiksi yksinäiseksi itsensä kokevista aikuisista peräti 70 prosenttia
on kärsinyt vuoden sisällä masennuksesta. Lisäksi se
heikentää työkykyä. Noin 50 prosenttia yksinäisyyttä
kokeneista arvioi työkykynsä heikentyneen.
Yksinäisyyden ennaltaehkäiseminen on tärkeää
inhimillisyyden kannalta, mutta se kannattaa myös taloudellisesti. Näitä vaikutuksia pystytään laskemaan
terveydenhuollon kustannuksina ja huomioimaan
kansantalouden tuottavuutena.

www.artsequal.fi

Taiteen talousvaikutuksia on vaikea kvantifioida.
On kuitenkin selvää, että säästöt kansanterveydessä
ovat merkittävästi suuremmat kuin taidetoimintaan
käytetyt varat. Kun kuntatasolla tunnistetaan riskiryhmät ja houkutellaan niihin kuuluvat yksilöt mukaan
yhteisölliseen taidetoimintaan, säästetään yksinäisyydestä johtuvien sairauksien hoitokuluissa. Lisäksi luodaan mahdollisuuksia taiteilijoiden työllistymiselle.

Yhteisöllinen taide- ja kulttuuritoiminta koskettaa
koko persoonaa
Tilastojen valossa monet suomalaiset elävät yksin ja kokevat yksinäisyyttä. Ikäryhmittäin katsottuna yksinäisyys
kohdistuu U-muotoisesti erityisesti elämän alku- ja loppupäähän.
Tutkimusten mukaan yksinäisyyden kokemukseen
on useita erilaisia syitä. Yksinäisyydestä on raportoitu
fyysisen tai psyykkisen sairastumisen yhteydessä sekä
perhetilanteen muutosten yhteydessä. Yksinäisyyden
kokemus voimistuu myös työelämään liittyvissä vaikeuksissa, kuten työpaikkakiusaamisen tai työttömyyden myötä.
Osallistavan taide- ja kulttuuritoiminnan avulla voidaan torjua yksinäisyyttä, mistä nostamme esiin tässä
toimenpidesuosituksessa esimerkkejä. Yhteisölliseen
taidetoimintaan osallistumisen tiedetään tukevan sosiaalisten suhteiden ja verkostojen muodostumista.
Tutkimusten perusteella tiedetään, että yhteisiin taideharrastuksiin, esimerkiksi kuorolauluun, osallistuvat ihmiset kokevat elämänsä myönteisemmäksi ja raportoivat vähemmän yksinäisyyden kokemuksia.
Säästöt kansanterveydessä ovat merkittävästi
suuremmat kuin taidetoimintaan käytetyt varat.
Taiteen hyvinvointivaikutukset ulottuvat ihmisen
persoonallisuuteen, ei ainoastaan fyysiseen terveyteen.
Ryhmässä toteutettava taidetoiminta osallistaa ihmisiä
kohtaamaan toisiaan, jakamaan kokemuksia ja tunteita, sekä pohtimaan omaan persoonaan liittyviä asioita.
Osallistavassa taide- ja kulttuuritoiminnassa sosiaalinen
vuorovaikutus, luova yhteistyö, keskustelu ja yhteisistä
onnistumisen kokemuksista iloitseminen vahvistavat
itsetuntoa, itseluottamusta, sosiaalisuutta ja yhteisöön
kuulumisen tunnetta, mikä vähentää juurettomuuden
tunnetta ja syrjäytymistä.
Osallistavasta taide- ja kulttuuritoiminnasta hyviä
esimerkkejä ovat muun muassa Kulttuurikeskus PiiPoon

toiminta Lempäälässä ja HelsinkiMission ylläpitämä
Musiikin erityispalvelukeskus Resonaari.
Tutkimuksissa on todettu, että yhteisöllisyys ja hyvät
ihmissuhteet tukevat yksilön hyvinvointia. Yksinäisyydessä ei kuitenkaan ole kyse vain ihmissuhteista, vaan
laajemmin arjesta ja siihen sisältyvistä mahdollisuuksista kokea osallisuutta ja kiinnittyä toisiin ihmisiin. Yhteisöllinen taide- ja kulttuuritoiminta mahdollistaa tällaisen osallisuuden ja kiinnittymisen.
On tärkeää tunnistaa ja huomioida yksinäisyyden
riskiryhmiä ja integroida niihin kuuluvia sellaiseen osallistavaan taide- ja kulttuuritoimintaan, joka on avointa
kaikille. Yksinäisyyden riskiryhmille suunnatun osallistavan taide- ja kulttuuritoiminnan järjestämisessä ja siihen

kutsumisessa on syytä noudattaa hienotunteisuutta, jotta osallistuminen ei leimaa ketään. Kunnissa esimerkiksi
kirjasto toimii usein kohtaamispaikkana, johon on helppoa tulla ja jossa luontevasti voidaan järjestää tällaista
toimintaa.
Lisäksi toiminta tulee toteuttaa eettisesti kestävällä
tavalla. Lyhyet projektit eivät riitä, vaan toiminnalle on
luotava pysyvät rakenteet, varattava riittävät resurssit ja
osaava, ammattitaitoinen henkilökunta.
Seurakunnat, kansalaisjärjestöt ja muut kolmannen
sektorin toimijat ovat avainasemassa yksinäisyyden torjumisessa. Monet tahot toimivatkin jo aktiivisesti ongelman ratkaisemiseksi.

Taidetoimintaan osallistuminen tukee sosiaalisten
suhteiden ja verkostojen muodostumista.
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ArtsEqual policy briefit esittelevät päättäjille viimeisintä tutkimusta ja tutkimusperustaista keskustelua ArtsEqual–
hankkeesta. Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke tutkii yhteistyössä yli 50 vuorovaikutuskumppanin kanssa,
kuinka taide julkisena palveluna voisi lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa.
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