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Tutkimushanke

• Kaupungin tarjouspyyntö 15.10.2018 
→ tarjouskilpailun perusteella 
tutkimus tilattiin Kulttuuripolitiikan 
tutkimuskeskus Cuporelta. 

• Aloitus 1.1.2019, raportti sovittiin 
valmistuvaksi marraskuun loppuun 
mennessä.

• Kohdennus tarjouspyynnön 
mukaisesti viiteen taide- ja 
kulttuurilaitokseen.

https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taide-ja-
kulttuurilaitokset-osana-jyvaeskylaen-kehitystae-ja-hyvinvointia

https://www.cupore.fi/fi/julkaisut/cuporen-julkaisut/taide-ja-kulttuurilaitokset-osana-jyvaeskylaen-kehitystae-ja-hyvinvointia
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Tutkimushanke ja Jyväskylän sydän -hanke
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Tutkimuskysymykset

• Millaisia aluetaloudellisia vaikutuksia Jyväskylän kaupungin  taide-
ja kulttuurilaitoksilla on (erityisesti: millaisia vaikutuksia taide- ja 
kulttuurilaitoskävijöiden kulutuksella on)? 

• Kuinka Jyväskylän kaupungin taide- ja kulttuurilaitoksien toiminta 
tukee kaupunkikehitystä ja kaupunkilaisten hyvinvointia?
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Vastaajamäärät laitoksittain ja vastaajien kotipaikka
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Keskeisiä tuloksia
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Taloudelliset vaikutukset



8www.cupore.fi

Kävijäkohtainen kulutus laitoksittain, pääsyliput ja muu kulutus 

LUVUT MEDIAANEJA
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Kaikkien kävijöiden kävijäkohtainen kokonaiskulutus laitoksittain

LUVUT MEDIAANEJA
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Kävijöiden kulutus taustamuuttujittain

LUVUT MEDIAANEJA
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Kävijöiden kulutuksen rahavirrat laitoksittain ja kokonaisuudessaan



12www.cupore.fi

Jyväskylän taidelaitosten ostomenot ja yleisön 

taidelaitoksissa vierailuun liitettävä rahankäyttö 

vaikuttivat Keski-Suomen työllisyyteen 

yhteensä noin 149 henkilötyövuoden verran.

Laitosten oma henkilökunta ei ole mukana tässä laskelmassa.

Taidelaitosten ostomenojen ja yleisön rahankäytön  

tuotantovaikutukset olivat 

yhteensä 14,9 miljoonaa euroa.
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Imago- ja identiteettivaikutukset



14www.cupore.fi

Imagoa ja identiteettiä koskevat väittämät jyväskyläläisten kokemina
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Imagoa ja identiteettiä koskevat väittämät Jyväskylän ulkopuolella asuvien vastaajien kokemana
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Keskustan vetovoimaisuus



17www.cupore.fi

Keskustan ulkopuolelta tulevien jyväskyläläisten kävijöiden rahankäyttö laitoksissa
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Käynnin ensisijaisuus, kesto ja seura
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Hyvinvointi
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Koettuja hyvinvointivaikutuksia koskevat väittämät KAIKKIEN VASTAAJIEN osalta

Käynti taide- ja kulttuurilaitoksessa…
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Koettuja hyvinvointivaikutuksia koskevat väittämät EI-KÄVIJÖIDEN osalta
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Laitokset ja niiden väliset yhteydet
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Vastaajien käynnit taide- ja kulttuurilaitoksissa viimeisen 12 kk aikana

TAIDE-JA KULTUURILAITOKSET OSANA JYVÄSKYLÄN KEHITYSTÄ JA HYVINVOINTIA
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Yhteneväisyydet ja vakiokävijöiden osuudet laitosten yleisöissä
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Vastaajien kertoma ensisijainen syy laitosvierailulle 
AVOVASTAUKSET TEEMOITELTUNA
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Kävijöiden kokemus laitoksista
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Muut kulttuurikohteet
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Kokemukset osallistumisesta
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Laitos tekee kaupungista asukkaita osallistavan
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Laitosten toiminta koskettaa kaikki kaupunkilaisia
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Kaupungissa tarvitaan lisää kaupunkilaisten ääntä kulttuuripalveluiden kehittämisessä.
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Kehittämisehdotukset
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Jyväskylän sydän -hankkeeseen liittyvät väittämät
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Kävijöiden kehittämisehdotukset (1/2)

• Tilat
• ”Rahoitus mieluummin sisältöön. Rakennuksen ei tarvitse olla ’maailmanluokkaa’.”

• ”Vanhat arvorakennukset palvelemaan kulttuuria, koska ne ovat itsessään kulttuurillisesti arvokkaita ja 
kiinnostavia.”

• Saavutettavuus
• ”Aukioloaikoja tulisi laajentaa. Työssäkäyvän on hankala asioida kulttuurilaitoksissa, jotka sulkevat ovensa 

usein jo klo 18.00 mennessä. ”

• ”Tempaus: Auki arki-iltana.”

• ”Kulttuuri kuuluu kaikille, myös köyhille eläkeläisille & leskille!”

• ”Joskus ihan se, että ulko-ovi on "pönkätty" auki (säiden salliessa) voi olla se psykologinen kikka joka 
madaltaa henkisen kynnyksen astua sisään.”

• Osallistaminen
• ”Jyväskylä tarvitsee matalan kynnyksen kulttuuritiloja; tiloja, joihin jokainen voi tulla harrastamaan ja 

tekemään, esiintymään ja kokeilemaan siipiään.”

• Yhteistyö ja kokeilevuus:
• ”Uusia yhteistyömuotoja innovatiivisesti eri taiteenlajien välille!”

• ”Avointa tilaa ja toimintaa ammattilaisten ja harrastajien välillä!”

• ”Harkittuja riskejäkin voisi joskus koettaa ottaa. Reipasta yhteistyötä uusien tekijöiden kanssa.”
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Kävijöiden kehittämisehdotukset (2/2)

• Markkinointi/näyttävyys/näkyvyys
• ”Aina vaan enemmän tiedotusta ja tuoda kadulle toimintaa lisää; toiminta näkyväksi”

• ”Tiedot esityksistä samasta paikasta, yhteislippuja, ilmaispäiviä. Yllätyksellistä ohjelmaa.”

• ”Museokortin tapainen systeemi myös meille ’sekakäyttäjille’, esim. korttia vastaan tietty alennus 
sisäänpääsymaksuista / lipuista kaikkiin Jyväskylän taidelaitoksiin.”

• Oheispalvelut
• ”Kulttuurilaitosten oheispalvelut ovat myös hyvin vaihtelevia ja toimintamallit melko perinteisiä ja vähän 

jähmeitäkin.”

• ”Taidemuseossa on tehty hienosti aula jossa voi viipyillä. Sellaista muuallekin”

• ”Voisi olla kutsuvampi, helpommin lähestyttävämpi jos esim. ympärivuotista ravintola/kahvilatoimintaa, olisi 
enemmän kaupunkilaisten olohuone.”

• Rahallinen panostaminen kulttuuriin ja sen laatuun
• ”Kaupunginteatterin peruskorjaus välttämätön, järkyttävää että esityksiä peruuntuu, kun talon tekniikka ei 

kestä.”

• ”Toivon, että lopultakin täällä saadaan aikaiseksi kunnon konserttitalo, jollainen löytyy monista 
pienemmistäkin paikkakunnista. Noloa, että se vieläkin puuttuu.” 
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Yhteenveto 1/2

• Jyväskylän taide- ja kulttuurilaitosten aluetaloudellinen vaikutus on merkittävä

• Taide- ja kulttuurilaitoksien vaikutus kaupungin imagoon ja kaupunki-
identiteettiin on vastaajien kokemuksien perusteella hyvin myönteinen

• Kyselyn perusteella on havaittavissa merkittäviä taidelaitoskävijöiden kokemia 
hyvinvointivaikutuksia

• Kyselyn tulokset osoittavat selkeän kehittämiskohteen laitosten toiminnassa 
liittyen osallisuuteen: Laitosten toiminnan ulkopuolelle koetaan jäävän 
merkittävän osuuden kaupunkilaisista.

• Taide- ja kulttuurilaitoksilla on tärkeä merkitys keskustan vetovoiman ylläpitäjinä

• Myös muilla laitoksilla ja ylipäätään muulla kulttuuritoiminnalla on 
merkittäviä rooleja kaupungin kulttuuritoimintojen joukossa
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Yhteenveto 2/2

• Taidelaitosten toimintamuotojen ja tilojen kehittäminen enemmän kaupunkitilaan 
ja kaupunkilaisille avautuviksi voi olla yksi keskeinen positiivinen muutos, joka 
lisää osallistumista, taloudellista toimeliaisuutta sekä keskustan vetovoimaa ja 
viihtyisyyttä.

• On tärkeää, että taidelaitosten toimintamuotoja ja tiloja suunnitellessa 
mahdollistetaan erilaisten vapaiden kulttuurisisältöjä tuottavien ryhmien 
toiminta entistä avoimemmilla kulttuuritiloilla, ja ylipäätään harrastajien ja 
alakulttuurien integroituminen laitosten toimintaan.

• Miten taidelaitosten toiminnan uudistamisessa ja investoinneissa pystytään 
huomioimaan osallisuus ainakin kahdella tavalla: entistä laajempana kulttuurin 
tuottajien osallistumisena taidelaitosinstituutioiden toimintaan sekä 
kulttuuripalveluiden käyttäjien ja kaupunkilaisten näkemysten parempana 
huomioon ottamisena, kun kehitetään laitosten toimintamuotoja.



38www.cupore.fi

Kiitos!


