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tarkoitetaan? Käsitteiden analyysiä

Mari Aholainen

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos (kulttuuripolitiikka), Jyväskylän yliopisto

Ikääntyneiden kulttuuripalvelut ymmärretään usein konkreettisten toimintojen ja 
niitä perustelevien hyvinvointivaikutusten näkökulmasta. Ikääntyneiden kulttuuri-
palveluiden merkitykset rakentuvat kuitenkin monipuolisemmin erilaisista yhteis-
kunnallisista tekijöistä. On havaittavissa, että ikääntyneiden kulttuuripalveluita ku-
vaava käsitteistö on murroksessa ja uusiutuessaan heijastelee erilaisia kosketuspintoja, 
joiden vaikutuspiirissä uusiutuminen tapahtuu. Tässä artikkelissa tutkitaan Opetus- 
ja kulttuuriministeriön sekä Sosiaali- ja terveysministeriön kahdeksastatoista asia-
kirjasta vuosilta 2010–2017, kuinka ikääntyneiden kulttuuripalveluita kuvaava kä-
sitteistö jäsentyy niitä kuvaaviksi merkityksiksi. Analyysin tuloksena ikääntyneiden 
kulttuuripalvelut muodostavat neljä käyttöaluetta: rakenteellisuuteen ja suunnitel-
mallisuuteen pyrkivä käyttöalue, ihmis- ja asiakaskeskeinen käyttöalue, asiantunti-
juuden käyttöalue sekä yhteiskunnallinen käyttö alue. Hyvinvointiperusteinen kult-
tuuripolitiikka sekä uusliberaaliin ajatteluun liittyvät, ikääntyneiden yksilöllisyyt-
tä ja kulttuurisia valintoja korostavat näkökulmat ovat luoneet merkitysalustoja 
2010-luvun ikääntyneiden kulttuuripalveluille. Merkitykset tiivistyvät arvoihin ja 
kulttuurisiin oikeuksiin samalla kun taiteilijoiden työllistyminen sekä taiteen ja 
kulttuurin hyvinvointi- ja terveysvaikutukset korostuvat.

Johdanto

Kulttuurikehityksen vuosikymmeneltä 
2010-luvulle

Ikääntyneille suunnatut kulttuuripalvelut ovat 
yhä vahvemmin ja näkyvämmin osa julkisia 
palveluita sekä hoito- ja hoivatyötä. Taide ja 
kulttuuri nähdään osana perusarkea, johon kai-
kenikäisillä fyysisistä, psyykkisistä, sosiaalisista 
tai muista olosuhteista riippumatta on oikeus 

(Lehikoinen & Vanhanen 2017, 8). Taiteen, 
kulttuurin ja hyvinvoinnin yhteen kietoutumi-
sen taustavaikuttimena Suomessa on  pidetty 
YK:n kulttuurikehityksen vuosikymmentä 
(1988–1997) ja sen tuloksena syntynyttä Arts 
in Hospital -hanketta, jossa pyrittiin tuomaan 
taide ja kulttuuritoiminta osaksi sairaaloissa ja 
hoitolaitoksissa olevien ihmisten arkielämää 
(Liikanen 2003, 13). Tämänhetkisen kulttuuri-
politiikan keskeiseksi osaksi on muodostunut 
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hyvinvointidiskurssi, jossa keskustellaan tai-
teen ja kulttuurin vaikutuksista hyvinvointiin 
ja terveyteen. Diskurssia pohjustavat keskuste-
lut alkoivat Arts in Hospital -hankkeen jälkei-
sen lyhyen suvantovaiheen loputtua vahvistua 
uudelleen 2010-luvulla, vaikka taiteesta kult-
tuurista ja hyvinvoinnista keskusteltiin toki 
myös 2000-luvulla. (ks. esim. Liikanen 2010; 
von Brandenburg 2008; Bardy, Haapalainen & 
Korhonen 2007.)

Uusliberaalin anglo-amerikkalaisen ajatte-
lun mukaisesti kulttuuripolitiikan  tarkastelu 
markkinoiden ja siihen liittyvien käsitteiden 
kautta sai Suomessakin tilaa 1990-luvulta läh-
tien. Keskeisiä käsitteitä olivat ”kuluttajuus” 
ja ”yksityistäminen”. Näin siitäkin huolimat-
ta, että valtaosa suomalaisesta taiteesta ja kult-
tuurista oli ja on edelleen julkisesti rahoitettua 
(Häyrynen 2013). Tässä tutkimuksessa uusli-
beraalilla ajattelulla tarkoitetaan suomalaisessa 
kontekstissa pohjoismaista ”sosiaalidemokraat-
tista” tulkintaa käsitteestä (McGuigan 2016, 
13–19), missä valtiolla on suurempi rooli mark-
kinoiden rinnalla kuin puhtaammin markkina-
ohjautuvissa yhteiskunnissa. Uusliberaalin kä-
site on itsessään hyvin käytetty ja jopa kulunut. 
Korvaavaa ilmaisua, joka tarjoaisi ajanmukai-
semman mutta yhtä tunnistettavan tulkinnan 
kansalaisten, talouden ja yhteiskunnan  entistä 
moni-ilmeisimmistä prosesseista, ei ole käsit-
teen haastamisesta huolimatta syntynyt. (ks. 
esim. Harisalo 2010.)

Opetus ja kulttuuriministeriö sekä Sosiaali- 
ja terveysministeriö ovat tällä vuosikymmenel-
lä yhdessä resurssoineet ja ohjanneet kulttuuri-
sia hyvinvointipalveluita, joiden osaksi myös 
ikääntyneiden kulttuuripalvelut lukeutuvat. 
Si pilän hallituskaudella vuosina 2015–2019 
ikääntyneitten kulttuuripalveluita kehitettiin 
osana ”Taiteen prosenttiperiaatteen laajentami-
nen” -kärkihanketta. Tavoitteena oli lisätä eri 
taiteenalojen ja kulttuurin tarjontaa  sosiaali- ja 
terveydenhuollon hoito- ja asiakastyössä. Jou-
lu kuussa 2018 ministerit Saarikko ja Terho an-
toivat suosituksen taiteen ja kulttuurin saata-
vuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi so-

siaali- ja terveydenhuollossa. Suosituksen ta-
voitteena on vahvistaa terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämistä taiteen keinoin kaikissa väestö-
ryhmissä, myös ikääntyneillä. Kehitystä kuvaa 
edelleen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 
terveyden edistämisen määrärahahaku keväällä 
2019, jolloin hakuteemojen joukossa oli ensim-
mäistä kertaa mukana kulttuurihyvinvointitoi-
minnan vahvistaminen. 

Käsitteistöllä on merkitystä

Kulttuurinen vanhustyö, yksi ikääntyneiden 
kulttuuripalveluita kuvaavista käsitteistä, asetti 
itselleen 2010-luvun alussa tavoitteen uudistaa 
näkemystä ikääntyneiden kulttuuripalveluista 
(Lehtovirta 2010, 26‒27). Implisiittisesti tämä 
kertoo, että jokin edeltäneessä tavassa ymmär-
tää ikääntyneiden kulttuuripalveluita tarvitsee 
muutosta. Kysymys on kuitenkin laajemmasta 
ja holistisemmasta uudistumispyrkimyksestä 
vanhustyössä kuin vain yhden käsitteen uusiu-
tumisesta. Ennemminkin kysymys on ikäänty-
neiden kulttuuripalveluiden moniulotteisesta 
hahmottamisesta osana yhteiskunnan raken-
teita (Lehtovirta 2010, 26).

Tässä artikkelissa tarkastellaan kuinka hy-
vinvointidiskurssin tuottamat ikääntyneiden 
kulttuuripalveluita kuvaavat käsitteet jäsenty-
vät käsitteistöksi. Hyvinvointidiskurssilla tar-
koitetaan tässä artikkelissa julkishallinnon 
tuottamia keskusteluja, joiden tavoitteena on 
yksilön tai yhteisön hyvinvointi. Tässä tutki-
muksessa ikääntyneiden kulttuuripalvelut on 
rajattu julkiselle sektorille, jossa kulttuuri-, so-
siaali- ja terveyspalveluiden yhteistyönä tuo-
tetaan ikääntyneille kohdennettuja kulttuuri-
palveluita.

Miksi on tärkeää tutkia mitä ikääntyneiden 
kulttuuripalveluilla tarkoitetaan? Ikääntyvien 
hoito ja palvelut ovat ensiksikin yhä keskei-
sempi osa sosiaali- ja terveyspolitiikkaa,  sillä 
palveluita käyttävien ikäihmisten määrä on 
merkittävässä kasvussa. Vuonna 2012 vanhus-
tenhuolloin kokonaismenoihin käytettiin lä-
hes kolme miljardia euroa (Linnosmaa 2014). 
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Lisäksi Suomen virallisen tilaston (2018) mu-
kaan vuosien 2050–2060 välillä yli 64-vuotiai-
den määrä kasvaa kolmasosaan kaikista suoma-
laisista. Tämä kohortti on tottunut käyttämään 
kulttuuripalveluita ja voidaan arvioida, että ikä-
luokan kasvun myötä erilaisten, ikääntyneille 
kohdennettujen kulttuuripalvelujen  kysyntä 
kasvaa. Tähän kehitykseen liittyy myös  hyvin 
paljon taiteen alan työmarkkinoihin liittyviä 
odotuksia (Ansio, Houni & Piispa 2018). Toi-
seksi, ikääntyneiden kulttuuripalveluita ku-
vaavien käsitteiden käyttö on tällä hetkellä hy-
vin väljää. On oivallinen hetki tutkia, kuinka 
ikääntyneiden kulttuuripalvelut ymmärretään 
osana kulttuurihyvinvointia, koska kulttuurin 
merkitystä osana ihmisen kokonaishyvinvoin-
tia korostetaan ja tutkitaan tällä hetkellä hyvin 
runsaasti (ks. esim. Lehikoinen & Vanhanen 
2017). 

Tutkimukseni aineistona ovat kahden pal-
veluita ohjaavan ministeriön, Opetus- ja kult-
tuuriministeriön sekä Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön, asiakirjat vuosilta 2010–2017. Pe rus-
teena aineiston valinnalle on edellä kuvattu ke-
hityskulku sekä se seikka, että asiakirjat määrit-
televät, arvioivat ja ohjaavat kansallisella tasolla 
kulttuuri- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden toi-
mintaa. Poliittisia asiakirjat ovat myös julkisen 
vallan aikasidonnaisia omakuvia, joista voidaan 
muodostaa narratiivi. Poliittisten asiakirjojen 
narratiivinen luonne tuottaa ja toistaa kestä-
viä ja keskeisiä kulttuuripoliittisia lausumia ku-
ten ”oikeus kulttuuriin ja taiteisiin”. Kestävien 
teemojen rinnalla asiakirjoista on samanaikai-
sesti kuitenkin myös mahdollista nostaa esiin 
ja arvioida uusia poliittisia ja yhteiskunnallisia 
ideoita (Häyrynen 2013), kuten ikääntyneiden 
kulttuuripalveluiden merkitystä ja sisältöjä. 

Miksi taide ja kulttuuri ovat hyvinvoinnin 
keskiössä?

Taiteen ja kulttuurin julkisen rahoituksen pe-
rusteleminen on yhä tiukemmin kiinnittynyt 
kulttuuripolitiikassa hyvinvoinnin käsitteeseen, 
joka on ollut koko 2010-luvun lähes minkä ta-

hansa inhimillisen elämänalueen kanssa ope-
roivan poliittis-hallinnollisen alueen yksi kes-
keisimpiä ja samalla kompleksisimpia käsittei-
tä. Käsitteen sisältöjä on määritelty hyvin eri 
tavoin. Näkökulmat vaihtelevat  taloustieteestä, 
lääke- ja sosiaalitieteiden kautta filosofiaan (ks. 
esim. Niemi ym. 2017; Aaltio 2013, 51‒77; 
Harisalo & Miettinen 2004, 36‒42; Nussbaum 
& Sen 1993). On kuitenkin tiedostettu, että 
vakiintuneiden resurssipohjaisten ja objektii-
visten hyvinvoinnin mittareiden, kuten esi-
merkiksi bruttokansantuotteen, rinnalle tarvi-
taan keinoja kuvata inhimillistä hyvinvointia 
monipuolisemmin (Weckroth 2013). Taide ja 
kulttuuri erottamattomana osana hyvää elämää 
liitetäänkin monella tapaa vahvaksi hyvinvoin-
nin osatekijäksi myös ikääntyneillä ihmisillä 
(Vella-Burrows 2016). 

Miksi taidetta ja kulttuuria edistämään 
muotoutunut kulttuuripolitiikka on vahvasti 
kiinnittynyt vallitsevaan hyvinvointidiskurs-
siin? Kulttuuripolitiikka sinällään ja käsitteenä 
ei sisällä ennalta määrättyjä ideologioita, vaan 
se muotoutuu vuorovaikutuksessa muiden po-
litiikkasektoreiden kanssa (Häyrynen 2013). 
Kysymys on yleisemmästä yhteiskunnallisesta 
tendenssistä, jossa hyvinvointi ja sen argumen-
taatio muuntuvat osaksi kulttuuripolitiikan 
diskurssia, jossa kulttuuripolitiikan on nähty 
korvautuvan sosiaalipolitiikalla (McGuigan 
2016, 170). 

Hyvinvointidiskurssissa taide- ja kulttuuri-
käsitys näyttäytyy usein instrumentaalisena, 
jolloin taidetta ja kulttuuria perustellaan esi-
merkiksi taloudellisilla ja sosiaalisilla hyödyil-
lä. Tässä tarkastelutavassa keskustellaan taiteen 
ja kulttuurin merkityksistä useammilta näkö-
kannoilta kuin taiteen itseisarvoisen  puhetavan 
kautta. Itseisarvoisella puhetavalla  tarkoitetaan 
tässä yhteydessä näkökulmaa, jossa taide ja 
kulttuuri ovat perusarvoja, joiden merkitystä 
ei tarvitse perustella taiteen ulkopuolelta anne-
tuilla tavoitteilla. Itseisarvoinen puhetapa on 
kuitenkin niin kiinteä osa suomalaisen kulttuu-
ripolitiikan perustaa, että se on alati löydettä-
vissä aineistosta sekä hengen että kirjaimen ta-
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solta. Käytännössä instrumentaali lähestymis-
tapa ei sulje pois itseisarvoista kulttuurikäsitys-
tä, vaan ne kietoutuvat toinen toisiinsa.

Kulttuuri- ja sosiaalipolitiikan  kietoutuessa 
yhteen hyvinvointidiskurssi uusliberaaleine kä-
sitteistöineen on kytkenyt politiikkoja toisiinsa. 
Kytkeytymistä on tukenut viime vuosien mo-
nin tavoin epämääräinen maakunta- ja sote- 
uudistus, joka toimi eräässä kohdin hyvin mää-
rätietoisesti: se sitoi kielellisesti hyvinvointia, 
yksilöä ja markkinoita yhdistäviä, uusliberaaliin 
ajatteluun liittyviä keskeisiä käsitteitä, kuten 
yksityistäminen, kilpailun lisääminen, valin-
nanvapaus ja henkilökohtainen budjetointi sa-
maan keskusteluun. Taiteen ja  kulttuurin vah-
vistuminen osaksi  hyvinvointidiskurssia avasi 
uusia yhteyksiä kulttuuri- ja sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden välille maakunta- ja sote- uu-
dis tuksen valmistelussa. Esimerkiksi maakun-
nallisia kulttuurihyvinvointisuunnitelmia alet-
tiin valmistella uutta maakuntahallintoa sil-
mällä pitäen. 

Kulttuurigerontologinen identiteetti-
käsitys ja hyvinvointipainotteinen 
kulttuuripolitiikka

Kulttuurigerontologia, joka tutkii Ikääntymistä 
kulttuurisista näkökulmista, on vahvistunut 
2000-luvulla omana kansainvälisenä tutkimus-
alanaan ja monet merkit viittaavat sen laajene-
van edelleen (Koskinen 2016, 172). Taiteen ja 
kulttuurin lisääntyneen käytön osana ikäänty-
neiden hoitoa ja hoivaa voidaan nähdä kertovan 
tästä vahvistumisesta. Gerontologisessa ajatte-
lussa sosiaalisen identiteetin merkitys on kasva-
nut: vanhuus ei kytkeydy aina välttämättä nuo-
ruuden vastinpariksi (Gilleard & Higgs 2015, 
30), vaan kysymykset esimerkiksi seksuaa-
li suudesta, etnisyydestä tai vammaisuudes ta 
kuu luvat tämänhetkisiin ikääntymistä koske-
viin keskusteluihin. Vanhuus käsitetäänkin ny-
kyään yhtenä luonnollisena elämän- ja identi-
teettikehityksen vaiheena, josta ei poissuljeta 
mitään elämänsisältöjä, kuten taidetta ja kult-
tuuriakaan.

Kulttuurigerontologiselle  tutkimukselle on 
tyypillistä käsitellä tutkittavaa  kohdetta sub-
jektiivisuuden ja identiteetin kautta (Twigg & 
Martin 2015; ks. myös Vakimo 2003). Myös 
kulttuurinen hyvinvointi pyritään nykyään 
mää rittelemään usein yksilön kokemuk seen pe-
rustuen, vaikkakin tällaisia tutkimusase tel mia 
on kritisoitu liian yksioikoisiksi (McGuigan 
2016, 170). On kuitenkin muodos tunut tarve 
saada monipuolisempaa tietoa hyvinvointiin 
liittyvistä tekijöistä mekaanisempien mittarei-
den, kuten terveystietojen, ohelle. Tätä tarvetta 
myötäilee käsitys yksilöllistyneestä ikääntymi-
sestä, joka puolestaan erottelee ja tunnistaa yhä 
yksityiskohtaisempia kulttuurisia  odotuksia. 
Huomiota kiinnitetään yhä hienojakoisempiin 
arjen kulttuurisuuden piirteisiin, jotka liittyvät 
identiteettien rakentumiseen, sosiaalistumi-
seen ja toiminnallisuuteen. (Pirnes & Tiihonen 
2010, 205.) Esimerkiksi ikääntymisen liittyvät 
muutokset, kuten usein liikkumisen vaikeutu-
minen, suuntaavat kulttuurikokemuksia arki-
seen elinpiiriin. Tällöin rajoittuneestakin elin-
ympäristöstä muodostuu ikääntyneen ihmisen 
kulttuurinen kokemusmaailma. 

Vanhuuden identiteetti rakentuu myös ul-
koapäin tulevien yhteiskunnallisten määritte-
lyjen kautta: Suomessa uusliberaalin suuntauk-
sen (ks. esim. Patomäki 2007, 55; Häyrynen 
2013, 154–155) myötä käyttöön otetut uuden 
julkishallinnon (NPM) ja myöhemmin -hal-
linnan (NPG) toimintatavat uudistivat mark-
kinapainotteisuudellaan myös kieltä. Uuden 
julkishallinnon kieli aktiivisesta ja  itsenäisestä 
vanhuudesta on tuottanut ja tuottaa  käsitystä 
aktiivisesta yksilöstä, joka hallitsee itsensä ja 
koko sosiaalisen olemassaolonsa, mukaan lu-
kien myös taide- ja kulttuuriharrastukset (Aho - 
sola & Henriksson 2016).

Uusliberaaliin ajatteluun sisältyvä  yksi lön 
vastuun korostuminen näkyy hyvinvoin tiin liit - 
tyvissä tutkimuksissa (ks. esim. Kan sa lais tut ki-
mus 2018). Oman itsensä hallinnan eetos tuot-
taa käsitystä, jossa hyvinvointi on ainakin osit-
tain omien valintojen summa. Tästä seuraukse-
na itsehallinnan on nähty vastuuttavan  ihmistä 
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huolehtimaan sairauksia ennaltaehkäisevistä 
toimenpiteistä itse. Tämä tarkoittaa myös, että 
yksilön elämäntapa sosiaalisine vuorovaikutus-
suhteineen kuuluu lääkinnällisen katseen, med
ical gaze, piiriin. (Rintala 2003, 34.) Kriittisen 
hyvinvointikeskustelun eräs kysymys onkin ol-
lut, voiko taide muodostua instrumentaalisek-
si suoritukseksi, jonka merkitys nähdään vain 
ennaltaehkäisevänä? Voivatko taide ja kulttuuri 
medikalisoitua hyvinvoinnin välttämättömyyk-
siksi kaikille? Kysymykset ovat relevantteja, sil-
lä taidetoiminnalla on osoitettu olevan posi-
tiivisia vaikutuksia ikääntyneiden hyvinvoin-
tiin (Malmivirta 2017, 47‒58) sekä sairauk-
sien ennaltaehkäisyyn ja niiden hidastumiseen 
(ks. esim. Pereira ym. 2018; King ym. 2019). 
Tätä yksilön vapaaehtoisen vastuuttamisen il-
miötä on kuvattu ”vapauden kautta hallinnak-
si” (Helén 2010, 38). Hyvinvointiaan ajattele-
van ihmisen toivotaan sekä tavoittelevan hy-
vinvointivaikutuksia, että toteuttavan kulttuu-
risia oikeuksiaan. Tällöin yksilön hyvinvointi 
kumuloituu vapaan tahdon kautta myös yhteis-
kunnan hyväksi.  

Uusliberaalista ajattelusta ponnistava ja 
markkinat huomioiva hyvinvointipainottei-
nen kulttuuripolitikka sekä kulttuurigeronto-
loginen yksilön sosiaalista ja kulttuurista iden-
titeettiä korostava lähestymistapa yhdistyvät 
ikääntyneiden kulttuuripalveluiden määritte-
lyissä: kulttuuri muodostuu erilaisten hyvin-
vointiperusteisten kokemusten kautta  osaksi 
yksilöllistä arkea samalla kun ikääntyneellä ih-
misellä nähdään olevan oikeus kulttuurikoke-
muksiin osana omaa elämää ja identiteettiä iän 
tuomista rajoitteista huolimatta. 

Luovatko rakenteelliset uudistukset 
kulttuurihyvinvointialalla taiteilijoille 
uusia työmarkkinoita?

Markkinoiden tarjonta ja yksilölliset valinnat 
osana uusliberaalia kulutusideologiaa hyväksyt-
tiin kulttuuripolitiikassakin julkisen kulttuuri-
tarjonnan ja hyvinvointivaltio-ajattelun rinnal-
le 1990-luvun taitteesta lähtien (Kangas & 

Pirnes 2015, 28). Ikääntyneiden kulttuuripal-
veluiden osalta markkinoistuminen on kuiten-
kin edennyt vuosikymmenten  kuluessa hitaasti, 
sillä julkinen sektori on edelleen pääasiallinen 
ikääntyneiden kulttuuripalvelujen rahoittaja ja 
tuottaja. Hoivavaltio toteutuu hoivakunnan vä-
lityksellä (Kröger 2009, 122) edelleenkin, huo-
limatta pyrkimyksistä rakenteellisiin muutok-
siin, kuten asiakkaan valinnanvapauden lisää-
misestä hoito- ja hoivapalve luissa. 

Taiteilijoiden työllistyminen ainoastaan 
taiteellisella työllä on perinteisesti ollut vaikeaa 
(Rensujeff 2015), joten uudet taidetta ja hyvin-
vointia yhdistävät osaamisalueet ovatkin näyt-
täytyneet taiteen ammattilaisille kiinnostavana 
työmarkkinana (Ansio, Houni & Piispa 2018). 
Lisääntyvä ikääntyneiden määrä,  keskustelut 
yksilöllistyvistä palvelutarpeista sekä hallituk-
sen suositukset lisätä rahoitusta kulttuurisiin 
hy vinvointipalveluihin ovat tekijöitä, jotka 
ovat ylläpitäneet ja lisänneet taiteen kentän 
kiin  nostusta hyvinvointialaan. Monivuotinen 
maakunta- ja sote-uudistusprosessi osaltaan 
ylläpiti tätä kiinnostusta, joka ei ole vieläkään 
laantunut.

Taiteen edistämiskeskus, sen osittain ra-
hoittama Taikusydän-toiminta1 sekä Arts 
Equal -tutkimushanke2 ovat vaikuttaneet jul-
kisrahoitteisesti tuotettujen kulttuurihyvin-
vointipalvelujen näkyvyyteen ja  kehittymiseen 
viime vuosina. Toiminnalla ja hankkeilla on py-
ritty kasvattamaan taiteen ja kulttuurin kysyn-
tää osana hyvinvointia ja näin edistetty taiteen 
ja kulttuurin työpaikkojen syntymistä myös 
ikääntyneiden kulttuuripalvelujen kentälle. 
Edistämistyön diskurssissa voidaan tunnistaa 
tavoite kaupallisten markkinoiden syntymises-
tä, mutta kysymyksessä on ennemminkin jul-
kisen sektorin sisällä oleva  näennäismarkkina 
kuin oikea markkina-asetelma. Näen näis mark-
kina on aitojen markkinoiden ja julkisen sek-

1 Taiteen ja hyvinvoinnin valtakunnallinen yhteyspiste.
2 Arts Equal tutkii kuinka taide julkisena palveluna voisi 

lisätä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja hyvinvointia.
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torin välimuoto, jota julkinen sektori ylläpitää. 
Julkisen sektorin tehtävänä on ainakin osittain 
ohjata ja rahoittaa palveluita näennäismarkki-
noilla, mutta tavoitteena on myös tuoda yksi-
tyisen sektorin käytänteitä julkiselle sektorille 
palveluiden tehostamiseksi ja parantamiseksi. 
(Kähkönen 2007, 4–6.)

Aiempi tutkimus

Ikääntyneiden kulttuuripalveluita kuvaavaa 
käsitteistöä on tutkittu niukalti. Huomio on 
kiinnittynyt yksittäisten käsitteiden käyttöön 
ja niiden konteksteihin. Yksittäisistä käsitteis-
tä on tutkittu esimerkiksi  akateemisesti tut-
tua sosiokulttuurista innostamista (ks. esim. 
Kurki 2000; Riekkinen-Tuovinen 2018). 
Uudemmista tulokkaista tarkemmin on pureu-
duttu kulttuurisen vanhustyön käsitteeseen 
(ks. esim. Huhtinen-Hildén 2013, Huhtinen-
Hildén, Puustelli-Pitkänen, Strandman & Ala-
Nikkola 2017; Leppisaari 2013). Perinteisen 
viriketoiminnan etymologia on osoittautunut 
haasteelliseksi, sillä siitä on hyvin vähän tutki-
muskirjallisuutta käsitteen yleisyyteen nähden. 
Viriketoiminnan sisällöt viittaavat kuitenkin 
nykymuotoista toimintaterapiaa  edeltäneeseen 
käsitöiden ja askartelujen teettämisen perintee-
seen, jonka hyötynä nähtiin esimerkiksi mieli-
hyvän kokemukset sekä huomion kiinnitty mi-
nen pois vammasta tai sairaudesta (ks. Hau ta-
la 2005, 39‒53; ks. myös Arponen 1992, 220‒ 
221). 

Ikääntyneiden kulttuuripalveluiden raken-
teita ei Suomessa juurikaan ole tutkittu. Eri-
laisia selvityksiä (ks. esim. Jumppanen & Suu-
tari 2013; Rosenlöf 2014) on  käytettävissä, 
mutta monipuolisemman kuvan hahmottami-
nen vaatii lisätutkimusta. Ikääntyneiden kult-
tuuripalvelut näyttäytyvät tutkimuksissa usein 
osana laajempaa tai toisin nimettyä tutkimus-
kokonaisuutta kuten vapaa-aikaa (ks. esim. 
Pynnönen 2011) tai kompleksista kulttuuri-
hyvinvointia, josta tutkimusta on tuotettu 
run saasti (ks. esim. tutkimuskatsaukset Lai-

ti  nen 2017; Lehikoinen & Vanhanen 2017; 
Nummelin 2011).

Tämän tutkimuksen tuloksena syntyneen 
jäsennyksen osa-alueita on tunnistettu ja käsi-
telty aiemmissa ikääntyneiden kulttuuripal-
veluita koskevissa tutkimuksissa. Taiteen ja 
kulttuurin vaikutuksia ikääntyneiden hyvin-
vointiin ja terveyteen on tutkittu monipuo-
lisesti (ks. esim. Cutler 2009; Organ 2013; 
Vella-Burrows 2016; Malmivirta 2017). Eräs 
tunnetuimpia kansainvälisiä tutkimuksia on 
ollut Cohenin johtama (Cohen ym. 2006) 
kolmevuotinen tutkimus taideosallistumi-
sen vaikutuksista 80-vuotiaiden hyvinvointiin. 
Pohjoismaissa Konlaan (ks. esim. Konlaan, 
Bygren & Johansson 2000) on tutkinut kuol-
leisuuden ja kulttuuriin osallistumisen yhteyttä. 
Myös Suomessa hyvinvointipainotteista tutki-
musta taiteen vaikutuksista ikääntyneiden ter-
veyteen ja elämänlaatuun on tehty runsaasti 
(ks. esim. Hyyppä 2011; Särkämö ym. 2014; 
Colliander 2017). 

Osassa tutkimuksia sivutaan myös raken-
teellisia tekijöitä ja näkökulmia, kuten kult-
tuurisuunnitelmia (Koponen, Honkasalo & 
Rautava 2018) ja ammatillisuutta sekä sen ra-
kentumista kulttuurisessa vanhustyössä (ks. 
esim. Huhtinen-Hildén 2014; Huhtinen-
Hildén ym. 2017). Assi Liikasen (2013) väitös-
kirjaa itäsuomalaisten hoitoyksiköiden kult-
tuuritoiminnasta voidaan pitää eräänä avain-
tutkimuksena suomalaisessa tutkimuskentässä 
ikääntyneiden kulttuuripalvelujen osalta. 

Edellä kuvattujen tutkimusalueiden väliin 
jää useita aukkopaikkoja; tässä tutkimuksessa 
keskitytään ikääntyneiden kulttuuripalveluita 
tuottavien rakenteiden tuottamiin merkityk-
siin. Tutkimukseni on kulttuurigerontologisesti 
painottunut yhteiskunta- ja kulttuuripoliitti-
nen tutkimus. Mielenkiinto on kahden minis-
teriön poliittis-hallinnollisessa kielessä, josta 
tutkitaan ja jäsennetään ikääntyneiden kult-
tuuripalveluiden merkityssisältöjä. Artikkelissa 
kysytään millaisia käyttöalueita ja ominaispiir-
teitä ministeriöiden asiakirjat liittävät ikäänty-
neiden kulttuuripalveluiden merkityksille. 
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Aineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineisto muodostuu Opetus- ja 
kulttuuriministeriön sekä Sosiaali- ja terveys-
ministeriön asiakirjoista vuosilta 2010‒2017. 
Kuntien palveluita ohjataan sekä lainsäädän-
nöllä, että ministeriöiden resurssi, tulos- ja in-
formaatio-ohjauksella, mistä syystä tässä tutki-
muksessa keskitytään edellä mainittujen minis-
teriöiden asiakirjoihin. Dokumentit on haettu 
Valtioneuvoston VALTO-tietokannasta kult-
tuuriin, taiteeseen, hoito- ja hoivatyöhön sekä 
ikääntymiseen liittyvillä asiasanoilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön asiakirjo-
jen määrä on kahdeksan, Sosiaali- ja terveysmi-
nisteriön asiakirjoja on puolestaan kymmenen. 
(Liite 1. aineistoluettelo) Asiakirjat ovat stra-
tegioita, selontekoja, raportteja, katsauksia, sel-
vityksiä ja ehdotuksia sekä lainsäädäntöä. Noin 
puolet aineistomaininnoista keskittyy kahteen 
asiakirjaan: Opetus- ja kulttuuriminis teriön 

”Taiteesta ja kulttuurista hyvinvointia. Ehdotus 
toimintaohjelmaksi.” sekä Sosiaali- ja terveys-
ministeriön: ”Taiteesta ja kulttuurista hyvin-
vointia -toimintaohjelman loppuraportti.” Asia - 
kirjojen erilaisilla tekstityypeillä tai tavoitteil-
la ei ollut vaikutusta tuloksiin, sillä jäsennys 
ja analyysi tehtiin rajattujen tekstimaininto-
jen pohjalta. Asiakirjoja, jotka käsittelisivät ai-
noastaan ikääntyneiden kulttuuripalveluja, ei 
aineistohaussa löytynyt, vaan tutkimuskohde 
sisältyy aina johonkin laajempaan kokonaisuu-
teen, josta se on paikannettu.

Tutkimuksen metodina oli aineiston kol-
mivaiheinen induktiivinen sisällönanalyysi 
(Tuomi & Sarajärvi 2017, 122). Ensimmäisessä 
vaiheessa molempien ministeriöiden aineistoi-
hin tehtiin sanahaut 19 eri sanalla. Esimerkkejä 
keskeisistä asiasanoista ovat: kulttuuri,  taide, 
vanhustyö, ikääntyminen, hoito, hoiva, taide-
läh töinen ja viriketoiminta. Sanahauilla paikal-
listettiin tekstikatkelmat, joista tuli olla luetta-
vissa a) kulttuurin ja taiteen, b) hoidon ja hoi-
van sekä c) ikääntymisen yhteys. Yhteyden tuli 
olla riittävän selkeästi ilmaistu, mutta varsinkin 

sosiaali- ja terveysministeriön aineistossa mer-
kityksen joutui tunnistamaan usein piilevänä. 

Toisessa vaiheessa tekstikatkelmista muo-
dostettiin pelkistys ja kolmannessa vaiheessa 
pelkistykset ryhmiteltiin ensin ominaispiir-
teiksi (16 luokkaa), jotka tiivistettiin neljään 
luokkaan käyttöalueiksi (A–D). (Taulukko 1.)

Yläkäsitteeksi valittiin mahdollisimman 
neutraali ”ikääntyneiden kulttuuripalvelut”, 
jonka alle kasautui kymmenittäin erilaisia il-
maisuja, joiden käyttötapojen välillä ei ollut 
havaittavaa logiikkaa. Ilkka Niiniluoto (2002, 
122) kuvaa käsitteiden jäsentynyttä kokonai-
suutta käsitejärjestelmäksi, jossa käsitteiden 
välillä voi olla erilaisia suhteita. Tässä tutki-
muksessa jäsennettiin käsitteistä koostumus-
suhteinen käsitejärjestelmä, jossa kokonai-
suuden ja sen osien välille ei voida määrittää 
yhtenäisiä kriteereitä hierarkiasuhteen tavoin 
(Sanastokeskus, T. 1988, 30–31). Tuloksena 
syntynyt jäsennys sisältää esimerkiksi abstrak-
tiotasoiltaan toisistaan poikkeavia ominaispiir-
reluokkia, joilla ei ole loogista hierarkiaa. 

Tulokset

Ministeriöiden näkemys ikääntyneiden 
kulttuuripalveluista on samansuuntainen 
mutta ei yhtenevä

Molempien ministeriöiden asiakirja-aineisto-
jen luokittelut ensin ominaispiirteisiin ja edel-
leen käyttöalueisiin ovat lähellä toisiaan ja jä-
sennys tuotti hyvin samankaltaisen tuloksen. 
Mainintojen määriin perustuva sisäinen jär-
jestys kummankin ministeriön aineistossa on 
kuitenkin erilainen. ”Yksilölliset tarpeet” sekä 

”Osallisuus ja osallistuminen” nousivat kär-
keen Sosiaali- ja terveysministeriön aineistos-
sa. Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan 
painotti taidetta ja kulttuuria ”Osana hoitoa 
ja hoivaa” sekä ”Yhteiskunnallista merkitystä”. 
Näitä painotuseroja tarkasteltaessa voidaan 
karkeasti todeta, että Sosiaali- ja terveysminis-
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teriön fokuksessa on useammin yksilö, subjekti 
ja toimijuus, kun puolestaan Opetus- ja kult-
tuuriministeriö tarkastelee ikääntyneiden kult-
tuuripalveluita yhteiskunnallisten rakenteiden 
kautta.

Ikääntyneiden kulttuuripalveluita kuvaa van 
käsitteistön käyttöalueet (A–D) on  nimetty yllä 
olevaan taulukkoon ja taulukossa olevas sa jär-
jestyksessä. Ominaispiirteet muodostavat käyt-
töalueen eritellymmän sisällön. Seuraavaksi 
analysoin käyt töalueiden sisällöt alla olevassa 
järjestykses sä. 

Rakenteellisuuteen ja suunnitelmalli-
suuteen pyrkivä käyttöalue A

Rakenteellisuuteen ja suunnitelmallisuuteen 
pyrkivän käyttöalueen aineistomaininnat ker-
to vat tavoitteesta ohjata palveluita osaksi kiin-
teitä rakenteita pois hankepohjaisuudesta, vaik - 
kakin hankkeiden nähtiin myös  uudistavan 
palveluita. Kulttuuripalveluiden sekä sosiaali- 

ja terveyspalveluiden hankeyhteistyö on jo jos-
sakin määrin luonut uusia pysyvämpiä raken-
teita, kuten yhteisiä vakansseja eri  sektoreiden 
välille. Korostamalla suunnitelmallisuutta halu-
taan palveluille myös turvata riittävät resurssit.

Kulttuurin hyvinvointia edistävälle toimin
nalle (vanhustenhuolto) tulee luoda hallinnon
alojen välisesti riittävät resurssit ja edellytyk
set turvaava toimintamalli. [OKM 2014b]

Vaikka ikääntyneiden kulttuuripalveluiden pe-
rusta rakentuu julkisella sektorilla kulttuuri- ja 
sosiaali- ja terveyspalveluiden yhteistyölle, ra-
kenteen ei nähdä muodostuvan vain kuntien 
omista toiminnoista. Aineistossa korostetaan 
yhteistoimintaa eri palveluntuottajien välillä, 
mikä on julkisen sektorin uusliberaaliin uu-
teen hallinto- ja hallintatapaan liittyvä piirre. 

Aidon osallisuuden turvaaminen merkitsee 
yhteistä tekemistä kunnan sisällä – kulttuu

Taulukko 1. Analyyttinen luokittelu ikääntyneiden kulttuuripalveluita kuvaavasta käsitteistöstä

Käyttöalueet Ominaispiirteet

A) Rakenteellisuuteen ja 
suunnitelmallisuuteen pyrkivä käyttöalue

1. Rakenteet

2. Yhteistyön muodot

3. Hanketoiminta

4. Järjestöt ja vapaaehtoiset

5. Taide ja ympäristö (vain S*)

6. T & k osana hoitoa ja hoivaa

B) Ihmis- ja asiakaskeskeinen käyttöalue 7. Yksilöllisten tarpeiden huomioiminen

8. Ikäihminen subjektina/toimijana (vain S)

9. Osallisuus ja osallistuminen (vain S)

10. Ennaltaehkäisevyys 

C) Asiantuntijuuden käyttöalue 11. Asiantuntijuus

12. Ammattilaisten työllistyminen (vain O**)

13. Henkilöstön koulutus

14. T & k menetelmänä/työmuotona/ tarjontana

D) Yhteiskunnallinen käyttöalue 15. Arvopohja

16. Yhteiskunnallinen merkitys

(*Vain Sosiaali- ja terveysministeriön aineistossa) (**Vain Opetus- ja kulttuuriministeriön aineistossa)
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ri, liikunta, opetus ja teknisen toimen kes
ken – sekä yhdessä järjestöjen, yritysten ja seu
rakuntien kanssa. On jatkuvasti kehitettävä 
areenoita, joissa eri toimijat ja eri ikäpolvet 
kohtaavat toisensa ja oppivat toinen toisiltaan. 
Yhteisen tekemisen kautta voidaan löytää jo 
olemassa olevat mahdollisuudet ja kehittää 
uusia. [STM 2013a] 

Kolmas ja neljäs sektori sekä yritykset ja yhtei-
söt kuten seurakunnat nähdään paitsi tuotta-
massa yhteisiä palveluita myös rakentamassa 
erilaisia vuorovaikutussuhteita hyvinvoinnin 
edistämiseksi.

Kun ikääntyneiden kulttuuripalveluita tuo-
tetaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken, nou-
see esiin kysymys, toimitaanko kulttuuripalve-
luiden vaiko sosiaali- ja  terveyspalveluiden re-
viirillä? Aineiston perusteella vastaus on selkeä: 
taide ja kulttuuri osana ikääntyneiden kulttuu-
ripalveluita muuntuu hoitotyön osaksi ja näin 
alisteiseksi sosiaali- ja terveyspalveluiden ra-
kenteelle. 

Tällöin taideterapia tai sosiokulttuurinen tai
detoiminta on osa hoitotyötä tai kuntoutusta 
siten, että se on myös kirjattuna osaksi  hoito 
ja palvelusuunnitelmaa ja päiväjärjestystä. 
[OKM 2010a] 

Hoitotyön osana taide ja kulttuuri eivät tässä 
aineistossa ensisijaisesti näyttäydy taiteen it-
seisarvoisuuden näkökulmasta, joka on pitkän 
tradition omaavaa taide- ja kulttuurialan pe-
rusargumentaatiota kulttuuripalveluille ja nii-
den rahoitukselle. Vaikka aineistossa toistuukin 
instrumentaalinen kulttuurikäsitys, jossa ter-
veysvaikutukset ovat hyvinvoinnin kulmakivi, 
sulauttaa diskurssi instrumentaalia ja itseisar-
voista kulttuurikäsitystä toisiinsa. 

Yhteisiä rajapintoja taiteen ja  kulttuurin eri 
alojen ja yhteiskuntapolitiikan eri sekto rei
den kanssa ovat esimerkiksi taiteen ja kult
tuurin hyvinvointivaikutukset…Yh teis
kuntapolitiikassa ei vielä tunnisteta tai

teen ja kulttuurin kokonaisvaikuttavuutta…
Ristiriidan sijaan ne kuitenkin edellyttävät 
toisensa ja niiden välillä on jatkuva vuoro
vaikutus. [OKM 2010b] 

Kun arvioidaan, että aineistossa mainittua ko-
konaisvaikuttavuutta ei vielä tunnisteta, voi-
daan implisiittisesti tulkita, että myös toimeen-
tulon mahdollisuuksia on löydettävissä enene-
vissä määrin, mikäli käsitys taiteen ja kulttuu-
rin hyödyistä ihmisten hyvinvointiin vahvistuu.

Ihmis- ja asiakaskeskeinen käyttöalue B

Ihmis- ja asiakaskeskeisen käyttöalueen muo-
dostumisessa on selkein ero ministeriöiden 
välillä: Sosiaali- ja terveysministeriön aineis to 
tuottaa suurimman osan  maininnoista. Asiak-
kaan näkökulma, ihmisen yksilölliset kulttuuri-
set tarpeet hoidon ja hoivan osana sekä ikään-
tyneen ihmisen tunnistaminen subjektina on 
sosiaali- ja terveysministeriön aineiston sisältä-
mää perusargumentaatiota. Keskiössä on hoi-
toa, hoivaa tai muuta palvelua tarvitseva yksilö, 
jota myös puhutellaan subjektina:

Hänen hoitonsa on järjestettävä ja häntä on 
kohdeltava siten, ettei hänen ihmisarvoaan 
loukata sekä että hänen vakaumustaan ja hä
nen yksityisyyttään kunnioitetaan. Lisäksi po
tilaan äidinkieli, hänen yksilölliset tarpeensa 
ja kulttuurinsa on mahdollisuuksien mukaan 
otettava hänen hoidossaan ja kohtelussaan 
huomioon. [STM 2014] 

Aineistossa toistuva perustelu ikääntyneiden 
kulttuuripalveluille on kulttuuristen oikeuk-
sien turvaaminen, jonka toteutumista seura-
taan henkilökohtaisten hoito- ja palvelusuun-
nitelmien avulla. Koulutusta kulttuuriseen kir-
jaamiseen on lisätty esimerkiksi osana AILI-
verkoston3 toimintaa. 

3   Kulttuurisen seniori- ja vanhustyön valtakunnallinen ver-
kosto.
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Turussa vanhuksen kulttuuriset tottumukset 
ja odotukset kirjataan yksilölliseen hoito ja 
palvelusuunnitelmaan. [STM 2015] 

Taiteen ja kulttuurin kiinnittyminen yksilölli-
siin palvelusuunnitelmiin ilmentää vuosikym-
menten aikana tapahtunutta muutosta, jossa 
näkökulma hyvinvointiin on painottunut yksi-
lön hyvinvoinniksi ja asiakkuudeksi (Alasuutari 
2017, 150–151). Järjestämällä yksilöt tarpei-
neen palvelusuunnitelmiin, tarpeita pystytään 
hallinnoimaan ja valvomaan. Tämä on edelly-
tys tietopohjan luomiselle palvelujen tarpeesta. 
Erityisesti tilanteessa, jossa ikääntynyt henkilö 
ei enää itse kykene ilmaisemaan halujaan tai 
tarpeitaan, palvelusuunnitelmien ja kirjaami-
sen katsotaan olevan osa hänen kulttuuristen 
oikeuksiensa turvaamista. 

Yksilöä ei kuitenkaan nähdä vain hoidetta-
vana, vaan myös subjektin aktiivinen toimijuus 
tunnistetaan aineistossa. Kuntien vanhuspoliit-
tisia strategioita tutkittaessa onkin havaittu, 
että nykyisen uusliberaalin hyvinvointipolitii-
kan mukaisesti ikääntynyt ihminen pyritään 
esittämään entistä vahvemmin myös aktiivise-
na kansalaisena (Ahosola & Henriksson 2016). 

He vaikuttavat äänestäjinä, isovanhempi
na, kuluttajina liikunnan harrastajina sekä 
kulttuurin tekijöinä ja harrastajina. Lisäksi 
ikäihmiset ovat vahvasti mukana järjestöjen 
toiminnassa. [STM 2013a] 

Ihmis- ja asiakaskeskeiseen käyttöalueeseen 
sisältyykin aineistossa sekä aktiivista kansalai-
suuden toteuttamista, että käsitystä taiteen ja 
kulttuurin terveyttä edistävistä ja sairauksia en-
naltaehkäisevistä vaikutuksista: 

Kognitiivista ja sosiaalista toimintaa sisältä
vä säännöllinen ja runsas virkistys, vapaa 
aika ja kulttuuritoiminta ennaltaehkäisee 
ja pienentää dementoitumisriskiä. [OKM 
2010a] 

Taide ja kulttuuri esitetään toistuvasti lääk-
keen kaltaisena apuna esimerkiksi yksinäisyy-
teen, kipuun tai nimettyyn sairauteen. Lääk-
keen  kaltaiset vaikutukset korostuvat mitä 
täs mällisemmin jonkin taidetoiminnan voi-
daan tutkitusti nähdä vaikuttavan nimettyyn 
sairauteen, kuten esimerkiksi dementiaan tai 
Parkinsonin tautiin (ks. esim. Shanahan ym. 
2015). Täsmälliseen tutkimustietoon viittaami-
nen onkin yleistynyt julkishallinnossa 2010-lu-
vulla perusteltaessa taiteen ja kulttuurin hyvin-
vointivaikutuksia, mikä näkyy myös aineistossa. 
Yleistymiseen on vaikuttanut esimerkiksi hal-
litusohjelmien muodostamisessa syntynyt tar-
ve saada tutkittua tietoa relevanttien asioiden 
esiin nostamiseksi. ( Junnila 2012, 124–125.)

Aktiivinen kansalaisuus näyttäytyy aineis-
tossa toimijuuden, osallistumisen ja osallisuu-
den kautta. Uusliberaali pohjoismainen hyvin-
vointiyhteiskunnallinen tulkinta yksilöstä pi-
tääkin sisällään myös kansalaisuuden eetoksen 
(McGuigan 2004, 59–60). Iän myötä osallis-
tuminen ja osallisuus vaikeutuvat ikääntymi-
sen tuomien erilaisten rajoitteiden lisääntyes-
sä. Ikääntyneiden kohdalla fyysisten esteiden 
poistaminen ja liikkumisen helppous nouse-
vatkin aineistossa usein osallistumista ja edel-
leen osallisuutta edistäviksi tekijöiksi. Taiteen 
ja kulttuurin osallisuutta tulkitaan myös yh-
teisöllisyyttä sekä henkistä yhteenkuuluvuut-
ta edistävänä luovana toimintana ja sisältöihin 
vaikuttamisena. 

Osallisuus ja osallistuminen ovat kulttuu-
riseen hyvinvointiin liittyviä keskeisiä käsittei-
tä, joita Opetus ja kulttuuriministeriön kult-
tuuripolitiikan strategia 2025 ja uudistettu 
laki kuntien kulttuuritoiminnasta korostavat. 
Tämän vuoksi onkin mielenkiintoista havaita, 
että Opetus- ja kulttuuriministeriön aineistot 
eivät juurikaan kiinnitä huomiota yksilön toi-
mijuuteen tai osallisuuteen ikääntyneiden kult-
tuuripalveluiden määrittelyjen yhteydessä.
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Asiantuntijuuden käyttöalue C

Asiantuntijuuden käyttöalueella sosiaali- ja 
terveyssektori näyttäytyy aineiston perusteella 
kiinnostavana työmarkkina taiteen ja kulttuu-
rin ammattilaisille, joita on viime vuosina kou-
lutettu erilaisissa hankkeissa toimimaan sosiaa-
li- ja terveydenhoidon piirissä.

Samaan aikaan taide ja kulttuurialan uu
sina työllistymismahdollisuuksina näyttäyty
vät soveltavan taiteen mahdollisuudet erityi
sesti sosiaali ja terveysalalla. [OKM 2014a]

Taiteilijoiden työllistyminen on lähes aina osa-
tavoitteena, kun taidetta ja kulttuuria integroi-
daan eri tavoin osaksi yhteiskunnan palvelura-
kenteita. Yhtenä syynä tähän on koulutusjärjes-
telmän krooninen ylituotanto taiteen ammat-
tilaisista suhteessa taiteen alan työpaikkoihin, 
vaikkakin koulutusta on supistettu viime vuo-
sina. Aineistossa perustellaan sosiaali- ja ter-
veydenhuollon uudenlaisia asiantuntijuuden 
tarpeita. 

Kulttuuritoiminta ja taidelähtöiset menetel
mät sekä niiden vaikutusten arviointi olisi 
saatava myös osaksi fyysistä, henkistä ja so
siaalista kuntoutusta. Taide ja kulttuuriläh
töisten menetelmien asiantuntijoita tulisi pal
kata erityistyöntekijöiksi sosiaali ja tervey
denhuoltoon. [OKM 2010a] 

Kulttuurialan ja sosiaali- ja terveysalan yhteis-
työn tuloksellisuus kumuloituukin yhteen asian - 
tuntijuutta korostavassa hyvinvointityössä. 
Tätä hyvinvointityötä kuvataan aineistossa 
myös tuotteena, jolle tulevaisuudessa saattaa 
olla kysyntää hyvinvointipalveluiden markki-
noilla: 

Erityisesti hyvin toimeentulevien  ryhmissä 
palveluodotukset yksilöllistyvät. Hy vin voin
nin parantamiseen tähtäävien taide ja kult
tuuripalvelujen ja tuotteiden kysyntä li
sääntyy – eniten ikääntyvien väestöryhmis
sä. Toisaalta näissä ryhmissä kulutus, palve

luodotus ja elämäntyylikäyttäytyminen myös 
monipuolistuu, kuten aiemmin nuoremmissa 
ikäryhmissä. [OKM 2017] 

Yksilön toimijuutta korostava aktiivinen ikään-
tyminen ja siihen liittyvä kuluttajuus ovat osa 
hoidon ja hoivan uusliberalisaatiota (Hoppania 
2017), joka omalta osaltaan pitää esillä hyvin-
vointimarkkinoiden potentiaalia. Tällä hetkel-
lä kaupallisia palveluita ei suuressa määrin ole, 
sillä julkinen rahoitus hanketoimintoineen on 
hoitanut pääosan kuluista. Tämä odotushori-
sontti markkinoiden toteutumisesta on kui-
tenkin havaittu ikääntyneiden kulttuuripalve-
luiden tuottamisen yhteydessä jo viime vuo-
sikymmenellä (Halonen 2004, 52‒53). Usein 
vaikuttaa kuitenkin siltä, että markkinoiden 
ja näennäismarkkinoiden käsitteet sekoittuvat 
keskusteluissa toisiinsa ja tämän seurauksena 
oikeiden markkinoiden potentiaalia yliarvioi-
daan.

Kulttuurihyvinvointiala tarjoaa monipuoli-
sesti mahdollisuuksia yhdistää taide ja kulttuu-
ri osaksi terveyttä ja hyvinvointia. Aineistosta 
muodostuneet ominaispiirteet ”asiantuntijuus” 
ja ”taide ja kulttuuri menetelmänä/työmuoto-
na/tarjontana” nostavat ikääntyneiden kulttuu-
ripalveluiden ammatillisuuden kehittymiseen 
kaksi näkökulmaa: a) rakenteellisen, jossa pai-
nottuu hallinto ja suunnittelu sekä kulttuuri- 
ja sosiaalipalveluiden rakenteellinen yhdistely 
sekä b) osaaminen, jossa painottuu taiteellisen 
ja hoidollisen työn sisällöllisen yhdistämisen 
taito. 

Aiemmissa tutkimuksissa onkin havaittu 
hyvinvointiin liittyvien ammattien monialais-
tumista. Uuden ammatillisuuden muodostu-
mista taiteen ja hoivan konteksteissa on tut-
kittu mielenkiintoisesti useista näkökulmista 
pohtien, onko kysymyksessä moniammattilai-
suus tai sitä lähellä oleva hybriditaiteilijan käsi-
te, jossa hyödynnetään useaa eri ammattitaitoa, 
myös ei-taiteellista osaamista (Ansio, Houni 
& Piispa 2018). Prosesseista on myös käytet-
ty ilmaisuja ”ammattien laaja-alaistuminen” ja 

”moninaistuminen”, joilla kuvataan tehtäväsi-
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sältöjen, työn organisoitumisen sekä työsuh-
teessa olon muutoksia (Onnismaa 2018, 133). 
Taidelähtöisen toiminnan on myös nähty myös 
synnyttävän hybridejä ympäristöjä (Bhabha 
2012, 1–11), jolloin fokuksessa eivät ole tai-
teilijan ammatilliset ominaisuudet vaan tai-
teen ja muiden alojen rajapinnat. Edellä tutki-
tut näkökulmat tukevat aineistosta nousevaa 
käsitystä, jossa ikääntyneiden kulttuuripalve-
luiden yhteyteen on kehittymässä uusi ja tun-
nistettava asiantuntijuus.

Taikusydämen toimesta toteutettiin 2018 
koulutuskatsaus (Lilja-Viherlampi 2018), jos-
sa kartoitettiin kulttuurihyvinvointialan mo-
ninaisia koulutusrakenteita. Hankepohjaisen 
koulutuksen lisäksi taidemenetelmien koulu-
tusta on ollut jossakin määrin myös vakiintu-
neiden koulutusalojen sisällä. Tutkimukseni 
aineistoesimerkkien perusteella koulutus voi 
olla menetelmämoduuleita koulutussisällöis-
sä tai taiteen ammattilaisen täydennyskoulu-
tusta muistisairaiden kohtaamisessa. Uusina 
painotuksina ovat menetelmäpohjaisten tai-
tojen kehittämisen lisäksi myös hallintoon ja 
kehittämiseen tähtäävät koulutukset, joihin si-
sältyy myös tutkimuksen soveltamista (Lilja-
Viherlampi 2018). Uusilla avauksilla on mah-
dollista luoda ammatillisuuden ja asiantunti-
juuden alueita, jotka vastaavat tarpeeseen työl-
listää korkeasti koulutettuja taiteilijoita. 

Toisiin kaupunkeihin on sosiaali ja terveys
palveluihin palkattu kulttuuripalveluiden 
koordinaattoreita. Heidän nimikkeenään voi 
olla esimerkiksi virike tai kulttuuritoimin
nan koordinaattori tai ohjaaja. Kaupungeissa 
toimii myös, hallintorakenteesta riippuen, eril
lisiä poikkihallinnollisia työryhmiä, jotka yh
dessä kehittävät ja suunnittelevat ikäihmisten 
kulttuuritoimintaa. [STM 2015] 

Perinteisen kuntasektorin lisäksi myös val-
tionhallintoon maakuntatasoineen on perus-
tettu uusia työtehtäviä edistämään kulttuurihy-
vinvointia. Maakuntaliittojen rooli yksittäistä 

kuntaa suurempana toimijana onkin vahvistu-
nut kulttuurihyvinvointityössä.

Osaamistason nostaminen ikääntyneiden 
kulttuuripalveluiden tuottamisessa koetaan 
kiinnostavana myös vakituisen henkilökun-
nan ammattitaidon kehittämisen sekä työhy-
vinvoinnin näkökulmasta (Huhtinen-Hildén 
ym. 2017, 76–82). Kouluttautumista vaativat 
uusiutuvat työympäristöt kuten toiminnallistu-
nut prosenttiperiaatteen käyttö, sekä kehittyvä 
digitaalinen toimintaympäristö. 

Yhteiskunnallinen käyttöalue D

Yhteiskunnallinen käyttöalue jakautuu tässä 
tutkimuksessa arvoihin sekä yhteiskunnalli-
seen merkitykseen. Arvopohjaulottuvuus ja 
yhteiskunnallinen merkitys ilmentävät ikään-
tyneiden kulttuuripalveluiden määrittelyjen 
abstrakteinta tasoa. Tämän tutkimuksen ai-
neisto, ikääntyneiden kulttuuripalvelujen ole-
massaolo julkisissa asiakirjoissa, konkretisoi 
yhden yhteiskunnallisen käyttöalueen ulottu-
vuuden: ikääntyneiden kulttuuripalvelut ovat 
olemassa ja luettavissa asiakirjoista politiikkana, 
jota voi jäsentää, tutkia ja teoretisoida.

Arvopohjaulottuvuus löytyy aineistos-
ta mainintoina käsityksissä hyvästä elämästä: 
Vanhustenhoidossa on kyse elämänarvoista par 
excellance – ja hyvästä elämästä, jonka toteutta
minen on yhteiskunnan velvollisuus [STM 2015] 
sekä ihmiskäsityksestä, kulttuurin merkityksen 
ymmärtämisestä, toiseen ihmiseen samaistumi-
sesta ja kulttuurisista oikeuksista. Kulttuuriset 
oikeudet nousevat aineistossa esiin toistuvasti. 

Kun tuotetaan taiteen ja kulttuurin sovelluk
sia näillä toiminnan alueilla, (hoito ja hoi
totyö, vanhustenhuolto) edistetään kulttuuris
ten oikeuksien toteutumista… [OKM 2011]

Kulttuuriset oikeudet sisältävät viittauksen 
YK:n ihmisoikeuksien julistukseen, jossa jokai-
selle turvataan oikeus sivistykseen ja taiteeseen 
yksilön perusoikeutena YK:n ihmisoikeuksien 
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julistuksen artiklan 27 mukaisesti. Nämä viit-
taukset kiinnittävät ikääntyneiden kulttuuri-
palvelut osaksi kansainvälistä tai ainakin eu-
rooppalaista hyvinvoinnin traditiota. 

Yhteiskunnallinen merkitys näyttäytyy ai-
neistossa välillisten hyötyjen, kuten markki-
noiden, työllisyyden ja yleisesti kulttuurimyön-
teisen yhteiskunnan kehittymisen kautta. Ta-
lou teen liittyvä puhe on havaittavissa aineis-
tossa usein vasta näiden heijastumana.

Taidetaustaisen osaamisen hyödyntäminen 
muilla sektoreilla, kuten sosiaali ja tervey
denhuollossa ja koulutuksessa lisää vaihdan
taa sekä kehittää tulevaisuuden kulttuuriin
tensiivistä yhteiskuntaa, tuotantoja, markki
noita ja työllisyyttä. [OKM 2011] 

Taide ja kulttuuri näyttäytyvät aineistossa yk-
silön perustarpeena ja oikeutena muistuttaen 
retoriikaltaan 1960-luvun lopulta alkanut-
ta kehitystä, jolloin kulttuuripolitiikka alkoi 
muodostua osaksi yhteiskuntapolitiikkaa sekä 
hyvinvointivaltiota (Kangas & Pirnes 2015, 
24‒30). Oikeudet ja tasa-arvo nousivat tuolloin 
määrittelemään hyvinvointipolitiikkaa (Helén 
& Jauho 2003, 28). Myös tämän tutkimuksen 
aineisto toistaa näitä käsitteitä, mutta painotus 
on vaihtunut yhteiskunnallisesta yksilölliseen. 
Yhteiskunnalliset hyödyt nähdään kumuloitu-
van yksilön hyvinvointiin liittyvien yksilöko-
kemusten ja arjen valintojen kautta. Tasa-arvo 
näyttäytyy jokaisen, myös ikääntyneen, oikeu-
tena tehdä yksilöllisiä valintoja.

Ikääntyneiden kulttuuripalvelut identifioi-
tuvat aineistossa osaksi toimivaa yhteiskuntaa 
hyvinvoinnin käsitteen kautta. Hyvinvoinnin 
käsitteen alla ikääntyneiden kulttuuripalveluil-
le annetut merkitykset pilkkoutuvat pienem-
miksi osatekijöiksi, kuten toimintakyvyn yllä-
pitäjäksi: 

Erityisen merkittäviä vaikutukset voivat olla 
ikääntyvän väestön toimintakyvyn ylläpidon 
sekä nuorten yhteiskuntaan ja työelämään 

kiinnittymisen sekä syrjäytymisen ehkäisyn 
kannalta. [OKM 2011] 

Taide ja kulttuuri osana toimintakykyisten 
ikääntyneiden elämää on ollut ja on osa nor-
maalia jatkumoa työiän jälkeen. Taiteen ja 
kulttuurin toistuva instrumentalisoituminen 
aineistossa terveyden osatekijäksi tuo kuiten-
kin esiin tauti – lääke ulottuvuuden, jota lukui-
sat viittaukset terveysvaikutteisiin tutkimuksiin 
tahattomastikin vahvistavat. Taiteen ja kulttuu-
rin lääkkeenkaltainen merkitys ikääntyneitten 
kulttuuripalveluissa näyttää olevan aineiston 
perusteella 2010-luvun trendi. 

Kulttuurigerontologisessa lähestymista-
vassa taide ja kulttuuri ovat  monipuolistaneet 
käsityksiä ikääntymisestä, johon  väistä mät tä 
kuuluu myös heikkeneminen ja sen  myötä tu-
levat erilaiset sosiaaliset rajoitteet. Kult tuu ri - 
gerontologiseen tutkimukseen kuuluvat myös 
taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutus-
ten tutkiminen, mutta laajempana suuntauk-
sena sen voidaan nähdä täyttävän tilan, joka 
on aiemmin puuttunut ikääntymisen sosio-
logiasta. (Twigg & Martin 2015.) Suomessa 
ikääntymisen ja vanhuspalveluitten ympäril-
lä käytävä keskustelu, ja jopa kriisi hoitotyös-
sä (ks. esim. Kröger, Van Aerschot & Mathew 
Puthenparambil 2018), on tuottanut tilanteen, 
jossa positiivisille vanhuuteen liittyville ulostu-
loille on hyvin tilaa.

Yhteiskunnallinen merkitys liittyy aineis-
ton perusteella tietoisuuteen kulttuurin myön-
teisistä vaikutuksista ikäihmisten hyvinvoin-
nissa. Vanhustyön arvioidaankin olevan alue, 
joka on tuloksekkain hyvinvointityössä: 

Toimintaohjelmakauden aikana tietoisuus tai
teen ja kulttuurin myönteisistä vaikutuksista 
ihmisen hyvinvointiin on lisääntynyt ja kult
tuurilähtöisten menetelmien käyttö yleistynyt. 
Suurimmat edistysaskeleet on saavutettu van
hustyössä. [STM 2015] 



Aholainen — Gerontologia 4/2019184

Edistysaskeleiden voidaan nähdä kertovan 
kehitysvaiheesta, joka esimerkiksi lastenkult-
tuurissa otettiin jo 1980–90-luvuilla luomalla 
taiteen perusopetusjärjestelmä ja vakiinnutta-
malla lastenkulttuurikeskusten verkosto 2000- 
luvun alkupuolella. Vastaava Kulttuurisen van-
hustyön verkosto on ollut toiminnassa hanke-
rahoituksella vasta vuodesta 2016 alkaen. 

Pohdinta

Tämän tutkimuksen tulokset muodostavat uu-
denlaisen jäsennyksen ikääntyneiden kulttuu-
ripalveluista. Tutkimuksessa muodostetut käyt-
töalueet ikääntyneiden kulttuuripalveluille 
ovat hyvinvointipolitiikkojen luomia alustoja, 
joilla palvelut ovat kehittyneet 2010-luvulla. 
Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Sosiaali- 
ja terveysministeriön tuottamat merkitykset 
ikääntyneiden kulttuuripalveluille ovat saman-
kaltaiset, mutta eivät kuitenkaan yhteneväiset, 
sillä ne painottavat käyttöalueita eri tavoin. 
Keskeisin ero on ihmis- ja asiakaskeskeisyydes-
sä, jota Sosiaali- ja terveysministeriö painot-
taa Opetus- ja kulttuuriministeriötä enemmän. 
Opetus- ja kulttuuriministeriö puolestaan tar-
kastelee tutkimuskohdetta rakenteiden, asian-
tuntijuuden ja taiteen kentän työllisyysvaiku-
tusten kautta. Taulukossa kaksi esitetään tiivis-
tys käyttöalueiden keskeisistä sisällöistä.

Taiteen ja kulttuurin merkitys osana sosiaa-
li- ja terveydenhuoltoa on kiistatta noussut 
2010-luvulla, vaikka kehitystä onkin mahdo-
tonta arvioida absoluuttisella asteikolla. Tau-
lukon jäsennys lisää tietopohjaa ikääntyneiden 
kulttuuripalveluihin liitetyistä merkityksistä 
ja esittää perusteluja sille, miksi palvelut ovat 
vahvistuneet. Kytkeytyminen hyvinvoinnin kä-
sitteeseen on keskeistä, sillä se toistuu ikään-
tyneille suunnatun taiteen ja kulttuurin yhtey-
dessä. Tuloksissa onkin havaittavissa transfor-
maatio, jossa taide ja kulttuuri muuntuvat hy-
vinvointina osaksi sosiaali- ja terveydenhuol-
lon rakenteita. Taiteen ja kulttuurin ollessa 
osa tutkimustuloksin perusteltua hyvinvointia 
ja mitattavaa terveyttä niiden kyky kiinnittyä 

pysyviin rakenteisiin vahvistuu.  Hankkeiden 
kyllästämä kulttuurihyvinvointiala hakeekin 
vakiintuneempaa toimintaympäristöä, jossa 
uuden ammatillisuuden kehittyminen osaksi 
ikääntyneiden kulttuuripalveluita olisi mah-
dollista. 

Jim McGuigan (2016, 170) on esittänyt, 
että kulttuuripoliittisessa retoriikassa on val-
lalla uusliberaali talouspuhe, jota vain höyste-
tään pelkistetyin sosiaalisin väittämin. Tämän 
politiikan ylärakenteissa liikkuvan puheen 
alta on löydettävissä enemmän tai vähemmän 
piilotettuja agendoja, joilla ei ole enää varsi-
naisesti tekemistä kulttuurin itsensä kanssa.  
Ikääntyneiden kulttuuripalvelut ovat mitä suu-
rimmassa määrin kyseisen retoriikan sisällä ja 
osana hyvinvointidiskurssia. Onko ikääntynei-
den kulttuuripalveluiden merkityksistä havait-
tavissa piilo- tai vaihtoehtoisia agendoja epäja-
lommille (kulttuuri)poliittisille pyrkimyksille? 

Vastauksena voidaan todeta, että tehdystä 
jäsennyksestä ja käyttöalueiden sisällöistä on 
mahdollista havaita erilaisia päämääriä ja pai-
notuksia.  Yhdeksi keskeiseksi kysymykseksi 
nousee se, kuinka paljon ikääntyneiden kult-
tuuripalvelut ovat kehittyneet tavoitteesta löy-
tää uusia työmarkkinoita taide- ja kulttuuri-
alalle ja kuinka paljon tavoitteesta taata ikään-
tyneiden kulttuurisia oikeuksia? Taiteen ja 
kulttuurin linkittyminen hyvinvoinnin kautta 
terveyteen on vahva taloudellinen ankkuroin-
ti julkisesti rahoitettuihin sosiaali- ja terveys-
palveluihin. Tämä linkitys on taiteilijoiden toi-
meentulon kannalta rationaalista, sillä taiteel-
liseen osaamiseen perustuvat kulttuurituottei-
den kaupalliset markkinat ovat marginaaliset 
ja muodostavat usein parhaimmillaankin vain 
osan taiteilijan toimeentulosta. (Rensujeff 
2015.) Myös taiteen sairauksia ennaltaehkäise-
vä ja paranemista edistävä vaikutus sekä näke-
mys taiteesta arvona ikääntyneiden elämässä 
ovat eri tavoin perusteltuja.  Painotettaessa yk-
silön oikeutta taiteeseen ja kulttuuriin voi arvo-
pohjan sijaan korostua itsestään huolehtimi-
sen vaade, joka täyttymättä jäädessään nähdään 
syynä epämielekkääseen elämään.
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Taulukko 2. ikääntyneiden kulttuuripalveluiden käyttöalueiden keskeiset sisällöt 

Käyttöalue Käyttöalueen sisältö

A)  Rakenteellisuuteen  
ja  suunnitelmallisuuteen pyrkivä 
käyttöalue

1. Ikääntyneiden henkilöiden kulttuuristen oikeuksien 
turvaaminen.

2. Ikääntyneiden kulttuuripalvelut muodostuvat sosiaali- ja 
terveyspalveluiden yhteistyöstä, mutta kolmas ja neljäs 
sektori ovat myös tasaveroisina mukana.

3. Ikääntyneiden kulttuuripalvelut tunnistetaan osaksi 
hoitoa ja hoivaa ja integroidaan osaksi hoito- ja 
hoivatyön palveluvalikkoa → muuntuvat osaksi hoidon 
ja hoivan rakenteita.

4. Taidetta ja kulttuuripalveluita perusteleva 
argumentaatio muuttuu hoidon ja hoivan rakenteissa.

B)  Ihmis- ja asiakaskeskeinen 
käyttöalue

1. Kulttuuriset tarpeet osana ikääntyneen ihmisen 
perustarpeita.

1. Ikääntyneiden osallisuuden edistäminen fyysisen 
esteettömyyden ja taidetoiminnan yhteisöllisyyden 
avulla.

2. Taiteen ja kulttuurin sairauksia ja yksinäisyyttä 
ennaltaehkäisevä merkitys.

3. Tietoon perustuvat asiakkaiden tarpeiden mukaiset 
hoito- ja palvelusuunnitelmat painottuvat.

C)  Asiantuntijuuden käyttöalue 1. Taide ja kulttuuri osana sosiaali- ja terveydenhuoltoa 
näyttäytyy uutena työmarkkinana taiteilijoille.

2. Uuden ammattialueen muotoutuminen taiteen ja 
hoivan yhteyteen. (rakenne)

3. Uuden ammatillisuuden muodostuminen 
taidelähtöiseen toimintaan. (osaaminen)

4. Koulutuksen korostuminen osana uuden 
ammatillisuuden muotoutumista.

D)  Yhteiskunnallinen käyttöalue 1. Taide ja kulttuuri näyttäytyvät arvona vanhusten 
hyvässä elämässä.

2. Ikääntyneiden kulttuuripalvelujen välilliset hyödyt 
yhteiskunnalle.

3. Yhteys hyvinvointiin vahvistaa ikääntyneille 
suunnattujen kulttuuripalvelujen asemaa.

Ikääntyneiden kulttuuripalveluissa on ky-
symys kehittyvästä ilmiöstä: ne ovat uuden 
kynnyksellä, mutta kuitenkin osa pitkää kult-
tuurisen hyvinvoinnin traditiota. Palveluiden 
kehittymisessä on tunnistettavissa liminaali-
suutta, kun vanhat rakenteet ovat purkautu-
massa, mutta uudet eivät vielä täysin hahmotu 
(Onnismaa 2018). Tämän tutkimuksen jäsen-
nys on uusi hahmotustapa liminaalivaihees-
sa, jossa ikääntyneiden kulttuuripalvelut ovat 
kaivanneet uudelleenmäärittelyjä.  Poliittisena 
narratiivina jäsennys toteuttaa Simo Häyrysen 

(2018) havaintoa, jossa narratiivit eivät kehit-
tyessään hylkää edellisiä vaiheitaan, vaan nii-
tä käytetään ja järjestetään uusien päämäärien 
tarpeisiin. 

Ikääntyneiden kulttuuripalvelut eivät tyh-
jenny yhteen staattiseen käsitteeseen, vaan tut-
kimus tuotti monipuolisesti ja eritasoisesti ym-
märrystä käsitteen sisällöistä. Ikääntyneiden 
kulttuuripalvelut ei ole tarkkarajainen vaan 
pikemminkin dynaaminen käsite, joka muo-
toutuu kontekstin ja kuvattavan kohteen mu-
kaisesti.  On kuitenkin muistettava, että tämän 



Aholainen — Gerontologia 4/2019186

tutkimuksen jäsennys on ministeriöiden kautta 
suodattunut näkemys, joka painottuu kahteen 
painoarvoltaan muita merkittävämpään asia-
kirjaan. Asiakirjoja löytyi tutkimusaineistok-
si valitulla menetelmällä vain kahdeksantoista, 
mutta aineistosta pystyttiin induktiivisella si-
sällönanalyysillä muodostamaan jäsennys, jon-
ka osa-alueita on tunnistettu aiemmissa tutki-
muksissa.

Lainaan lopuksi Päivi Ahosolan (2018) nä-
kemyksen, joka on myös perustelu tutkimukse-
ni aineistovalinnalle. 

Tulevaa tapaa toimia rakennetaan hyvin pit
kälti kielellisin valinnoin, eikä ole samante
kevää mitä vanhustyötä ohjaaviin teksteihin 
kirjoitetaan ja miten, ja mitä jätetään pois.
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