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Oletko kuullut Kaikukortista? Kaikukortin idea lähti siitä, että kulttuuri kuuluu kaikille, mutta kaikilla ei kuitenkaan 

käytännössä ole varaa osallistua kulttuuripalveluihin. Köyhyys on ongelma, josta ei ehkä puhuta tarpeeksi. 

Kaikukortti edistää yhdenvertaisuutta ja kulttuurin saavutettavuutta. 

 

Mikä Kaikukortti? 
Kaikukortti on kortti, jolla tiukassa taloudellisessa tilanteessa olevat Kaikukortti-verkostojen sote-toimijoiden, kuten 
sosiaalitoimistojen, etsivän nuorisotyön ja Klubitalojen asiakkaat voivat hankkia maksuttomia pääsylippuja 
kulttuuripalveluihin. Kaikukortilla voi hankkia lippuja vaikkapa konsertteihin, teattereihin, museoihin, festivaaleille 
sekä maksuttomia kurssipaikkoja kansalaisopistoihin. Kortin saamisen ikäraja on 16 vuotta, mutta kortinhaltija voi 
hankkia omalla kortillaan lippuja omille lapsilleen ja lapsenlapsilleen silloin kun he osallistuvat yhdessä. 

Kaikukortti on matalan kynnyksen kortti. Asiakkaan ei tarvitse todistaa tulojaan, vaan riittää, että hän on 
Kaikukortti-verkoston sote-toimijan asiakas ja lisäksi taloudellisesti tiukassa tilanteessa. 

Vuonna 2019 Kaikukortti-toimintaa on jo noin 30 paikkakunnalla. Kaikukortti-verkostossa on yli kaksisataa erilaista 
pientä ja suurta, yksityistä ja julkista kulttuuritoimijaa, jotka ovat mukana toiminnassa hyvän tahdon eleenä. Viime 
aikoina myös monet urheilutoimijat ovat lähteneet mukaan Kaikukortti-toimintaan. Ja mikä parasta, Kaikukortti 
Kaikukorttia voi käyttää millä tahansa Kaikukortti-alueella. Kulttuuritoimijoille Kaikukortti-toiminnassa mukana 
oleminen on mahdollisuus saada esimerkiksi uusia kävijöitä ja edistää saavutettavuutta. 

Kaikukortti on kehitetty yhdessä  
Kulttuuria kaikille -palvelu on kehittänyt Kaikukortin yhdessä kulttuuri-, ja sosiaali- ja terveysalan toimijoiden, 
kohderyhmän sekä köyhyysasiantuntijoiden kanssa. Yhdessä kehittämisessä onkin voimaa, sillä Kaikukortti on 
levinnyt kymmenille alueille, ja Kaikukortti-verkosto on ottanut omistajuutta kortista myös kokeilujen jälkeen. 
Kaikukortti-toimintamalli voitti Sosiaalialan korkeakoulutettujen ammattijärjestö Talentia ry:n vuoden 2018 Hyvä 
käytäntö -palkinnon.  

Yhdessä osallistuminen 
Raha ei ole ainoa osallistumisen este. Kortinjakajat saavat käyttöönsä yhteisön Kaikukortteja tukemaan osallisuutta. 
Työntekijä voi hankkia itselleen ja alle 16-vuotiaille asiakkailleen maksuttoman sisäänpääsyn silloin, kun hän järjestää 
pienryhmäkäynnin tai osallistuu kahdestaan asiakkaan kanssa. 

On helppo liittyä mukaan valtakunnalliseen Kaikukortti-verkostoon 
Kulttuuria kaikille -palvelun tavoitteena on levittää Kaikukortin ilosanomaa myös uusille alueille! Kaikukortti on 
mallinnettu niin, että uusien alueiden on mahdollisimman helppoa tulla mukaan toimintaan. Alue saa valmiita 
materiaaleja ja käytännön tukea toiminnan aloittamiseen Kaikukortin tukipalvelusta. Alueella perustetaan 
paikallinen Kaikukortti-verkosto. On tärkeää, että paikallinen Kaikukortti-kokeilu toteutetaan kulttuuri- ja sote-
toimijoiden yhteistyönä. 

Kaikukortin koordinointi- ja ylläpitomalli on pyritty rakentamaan mahdollisimman kevyeksi. Kustannukset liittyvät 
käytännössä kokeilun valmisteluun menevään työaikaan ja viestintämateriaalin tuottamisen hyvin kohtuullisiin 
kustannuksiin. Mukana oleville kulttuurikohteille ei ainakaan toistaiseksi korvata Kaikukortilla hankittuja lippuja ja 
kurssipaikkoja.  

Kaikukortti on konkreettinen työkalu terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen kulttuurin keinoin 
Kaikukortti vastaa hyvin uuteen kuntien kulttuuritoimintalakiin. Kaikukortti edistää yhdenvertaisuutta, 
saavutettavuutta ja terveyttä ja hyvinvointia. Kaikukortti on mukana TEAviisarissa. Kaikukorttia voi hyödyntää 
esimerkiksi kuntien hyvinvointikertomuksissa ja yhdenvertaisuussuunnitelmissa. 

Kaikukortin tukipalvelu  
Kaikukortin tukipalvelu kehittää Kaikukorttia valtakunnallisesti. Kaikukorttia kehitetään digitaalisesti luettavaksi, jotta 
esimerkiksi tilastojen kerääminen olisi helpompaa. Digitalisointi olisi todella tärkeää myös asiakkaan näkökulmasta. 
Kaikukortin tukipalvelun mielestä olisi hienoa tavoittaa paremmin kortinhaltijat antamaan palautetta ja kortin 
tarjonnastakin olisi tärkeää voida antaa tärppejä asiakkaille. 

Kaikukortin tukipalvelu toivoo, että kulttuuriala suuntaa katseensa köyhyyteen ja että sosiaali- ja terveysala suuntaa 
katseensa kulttuurihyvinvointiin. Kaikukortin avulla voimme lisäksi kiinnittää meidän kaikkien huomion kulttuurisiin 
oikeuksiin.  

Kiinnostuitko? Lisää tietoa on saatavilla valtakunnallisilla Kaikukortin verkkosivuilla 
www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti ja vuoden 2020 aikana uudella sivustolla: www.kaikukortti.fi. 

http://www.kulttuuriakaikille.fi/kaikukortti
http://www.kaikukortti.fi/
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