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Huhtikuussa 2017 Helsingissä pidettiin seminaari, jossa kulttuuri-
tuotannon ylempää ammattikorkeakoulututkintoa suorittavat opis-
kelijat esittelivät valmistuneita opinnäytetöitään. Seminaarin nime-
nä oli ”Kulttuurikohtaamisia”. Nimeen sisältyvä ajatus kulttuurin 
tekijöiden ja kokijoiden, yleisön vuorovaikutuksesta kuvastaa hyvin 
esitelmiin ja kyseisiin töihin sisältyvää tavoitetta ja arvolatausta. 
Onhan kulttuurituottajan tehtävänä huolehtia kulttuurin ja taiteen 
asemasta yhteiskunnassa ja vahvistaa sekä kehittää niitä toimenpi-
teitä, joiden avulla kulttuurisia kohtaamisia rikastutetaan, syvenne-
tään ja laajennetaan. 

Kaksipäiväisessä seminaarissa kuultiin asiantuntijaesityksiä mo-
nista keskeisistä nykytilaa määrittävistä haasteista. Yritys- ja verkos-
toyhteistyötä, uusien yleisöjen osallistamista ja kokeilukulttuuria 
lähestyttiin niin teattereiden, museoiden, festivaalien kuin varhais-
kasvatuksenkin tarpeista. Kehittämistöiden aiheet käsittelivät eri-
tyisryhmille, maahanmuuttajille, lapsille ja aikuisillekin suunnattu-
ja kulttuuripalveluita. Kehittämiskohteina olivat myös yksityisellä, 
kolmannella tai julkisella sektorilla toimivat erikokoiset organisaa-
tiot ja säätiöt. Työn kärki ulottui rahoituslähteiden, markkinoinnin, 
yhteistyömallien ja -verkostojen kehittämisestä tulevaisuusorientoi-
tuneeseen organisaation strategiseen työhön. 

Seminaarissa kuultujen puheenvuorojen ja niiden taustalta löyty-
vät tutkimukselliset kehittämistyöt osoittavat sen, miten keskeisesti 
ja laaja-alaisesti kulttuurituotannon ammattilaiset ovat osaltaan vai-
kuttamassa yhteiskuntaan sen taloudellisia, sosiaalisia ja poliittisia 
rakenteita myöten. Kulttuurituottaja on yhä useammin se taho, jonka 
välityksellä ja jonka välittämänä moni ilmiö konkretisoituu ja ihmiset 
löytävät toisensa. Seminaarin nimen sisältämä näkemys vuorovaiku-
tuksen tärkeydestä peilautuu kulttuurituottajan ammattikuvaan ja sen 
myötä meitä ympäröivään ja muotoutumassa olevaan todellisuuteen.

 Pia Strandman & Pekka Vartiainen 

Kulttuurikohtaamisia



6

Kohtaamisen tematiikkaa jatkaa myös käsillä oleva julkaisu, jossa 
on sekä laajempia tutkimuksellisia näkökulmia valottavia, opinnäy-
tetöihin pohjautuvia artikkeleita että lyhempiä ja tiiviitä katsauksia 
kirjoittajien omiin aiheisiin. Julkaisun alussa Katri Halonen tekee 
tiivistelmää tähän mennessä valmistuneista kulttuurituotannon 
yamk-tutkinnon opinnäytetöiden aiheista. Hänen laatimansa selvi-
tyksen perusteella valtaosa tutkintoon laadituista töistä kohdistuu 
tekijän oman organisaation tai toimintaympäristön kehittämiseen ja 
pohjautuu lähes poikkeuksetta tilaajan konkreettiseen toimeksian-
toon. Näin on edelleen. Vaikka vahva sidos omaan työympäristöön 
ja sen sisäiseen uudistamiseen on leimallista, ovat opinnäytetöissä 
luotu uusi tieto ja tulokset sovellettavissa laajemmallekin alan työ-
elämästä nousevien ongelmien tai haasteiden ratkaisemiseen ja alan 
kehittämiseen. Myös ulospäin suuntautuvalle yleisötyölle, tuotteis-
tamiselle ja viestinnän sekä markkinoinnin edistämiselle löytyy tar-
vetta.

Kulttuurituotannon ylemmän tutkinnon opinnäytetyön tavoit-
teena on tuottaa uutta osaamista sekä kehittää työelämää ja alaa 
innovatiivisella tavalla. Tavoitteet ovat haastavia, mutta onnistues-
saan työ palkitsee niin tekijänsä kuin tilaajansa. Tutkimuksellisen 
kehittämisen työotetta soveltaessaan opiskelija hyödyntää ammatil-
lista osaamistaan vaativassa asiantuntijatyössä. Kulttuurituotannon 
opinnäytetöissä näkyy se, mitä kulttuuri ja taide merkitsevät tänään 
ja miltä pohjalta se muotoutuu tulevaisuudessa. 
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Kulttuurituottaja (yamk) -opinnäytetöitä on valmistunut 
Humakin ja Metropolian yhteistutkinnossa jo yli 100. Näistä 
valtaosa odottaa lukijaa avoimessa Theseus.fi -tietokannassa. 
Tässä tekstissä pohditaan, millaiset aiheet mietityttävät, sytyt-
tävät ja koukuttavat kulttuurituottajiamme opinnäytetyösken-
telyn puitteissa. 

Tätä artikkelia varten olen ottanut lähempään tarkasteluun 
85 opinnäytetyötä, joiden kautta hahmottuu kiinnostava nä-
kökulma kulttuurituotannon kentän ajankohtaisiin haastei-
siin. Päästäkseen kulttuurituottaja (yamk) -opiskelijaksi, opis-
kelijan on täytynyt olla alalla töissä vähintään kolme vuotta. 
Jokaisella työllä on myös toimeksiantaja, joka osaltaan säätelee 
sitä, millaiset kysymyksenasettelut ovat relevantteja. Töissä on 
siis läsnä vahva oman työympäristön kehittäminen, jonka ta-
voitteista on sovittu lähes poikkeuksetta työnantajan kanssa.

Oman toiminnan tarkastelua uusin silmin

Olen jaotellut työt kolmeen pääryhmään. Ensimmäinen pää-
ryhmä on organisaation, toimintamallin tai verkoston ke-
hittäminen. Ryhmän opinnäytetyöt keskittyvät usein oman 
taustaorganisaation akuutteihin ongelmiin, jotka liittyvät 
laajemmalla kaavalla nähtynä useimmiten julkisen sektorin 
muutokseen ja sen säteilyyn etenkin kolmannelle sektorille 
ja erilaisiin uusiin sektorienvälisiin tuotantomalleihin. Toi-
nen pääryhmä on yleisötyöhön ja osallisuuteen kiinnittyvät 
tutkimusaiheet. Kolmannen ryhmän muodostavat viestin-
tään, markkinointiin, palvelumuotoiluun ja tuotteistamiseen 
keskittyvät työt. Näiden ulkopuolelle jää tässä otoksessa vain 

neljä työtä, joissa pohdittiin ammatti-identiteettiä sekä kult-
tuurituotannon koulutuksen kysymyksiä.

Töissä näkyy vahvasti tekijänsä sidos omaan työympäris-
töönsä. Vaikka voisi kuvitella monen lähtevän opinnäytetyön 
varjolla kurkkimaan mitä muut tekevät saman teeman ympä-
rillä, valtaosa töistä räätälöitiin varsin suoraan toimeksianta-
jan tarpeiden mukaan.  

Toimintatapojen vakaasti hiipivä  
jatkuva muutos 

Osa opiskelijoista on hahmottanut työssään organisaationsa 
sijaintia muuttuvissa toimintaympäristöissä. Töissä näyttäytyy 
julkisen sektorin murros, palvelurakenteen uudelleen pohdin-
ta ja nouseva uusien toimialojen yhä kiinteämpi rooli osana 
kulttuurityötä. Töissä pursuaa myös yhteiskehittämisen hen-
ki, joka näkyy otsikoissa kuten: ”Kun meillä on tää porukka”: 
voimaantuvaa Seinäjoen kulttuuritoimea rakentamassa tai Yh-
teistyö kotimaisen vaatesuunnittelijan voimavarana: Liikkeen 
suunta tarkastelussa.

Huomattava osa organisaatioajattelusta ulottuu oman vi-
rallisen lähiorganisaation ulkopuolelle osaksi esimerkiksi 
kunnan sektorirajat ylittäviä palveluita tai etenkin kolman-
nen tai orastavan neljännen sektorin kanssa rakennettavaan 
yhteistyöhön. Näin esimerkiksi työssä Suupohjan Kulttuuri-
yhdistys ry seudullisen kulttuuritoiminnan mahdollistajana: 
kolmannen sektorin rooli kulttuuripalveluiden tuottajana maa-
seudulla. Uutta toimintaa viritellään laajasti eri ikävaiheiden 
palveluissa vauvasta vaariin. Uusien hyvinvoinnin edistämi-

Uusia oivalluksia ja ketteriä kokeiluja

Katri Halonen
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sen ympärille rakennettujen toimintamallien ja -kokeilujen 
avulla otsakkeina on esimerkiksi Mummujen Kulttuurikun-
toutus: välittäjäorganisaation palvelumallin muodostaminen 
ja ”Voisko Nuokkaribiili tulla tunnin päästä Pansioon?” Uusien 
toimintamallien ja -ympäristöjen hyödyntäminen nuorisotyös-
sä liikkuvan palvelun avulla.

Osa opinnäytetöistä keskittyy kulttuuritoiminnan hyödyn-
tämiseen osin yllätyksellisissäkin yhteisöissä, kuten kirjastossa 
Tapahtumatuotannon organisointi Helsingin kaupunginkirjas-
tossa, lasten neuvolatoiminnan osana Kulttuurineuvola: Iloa 
lapsiperheen arkeen tai laivanrakennusta tekevälle telakalle 
sopeutettuna Tuottaja telakalla: havaintoja mahdollisuuksista 
toimialojen rajapinnoilla. 

Organisaatioiden mallinnuksen voima piilee metodiikassa. 
Lähes poikkeuksetta tutkimusta tehtiin toiminnallisesti siten, 
että mukana oli suuri joukko monenlaisia toimijoita, joiden 
mielipiteitä haluttiin kuulla. Oheistuotteena – tai ehkä juuri 
koko prosessin parhaana antina - useissa tapauksissa luotiin 
verkostopohjaisia konsepteja, joiden avulla uusien mallien ot-
taminen käyttöön helpottunee.

Yhdessä – yleisöstä osallisiksi

Tämän tekstin kirjoittaja on tavannut tutkinnon toiminta-
tapojen mukaisesti useita opinnäytetyön toimeksiantajia jo 
ohjaustyön alkuvaiheilla. Usein tilaajan ensimmäinen idea on 
jonkinlainen asiakaskyselyn laatiminen. Asiakkaiden mielipi-
dettä halutaan kuulla ja palaute koetaan kiinnostavaksi: sitä 
saadaan tuskin koskaan liikaa. Kulttuurituottaja (yamk) -töissä  

kuitenkin palaute nähdään lähinnä lähtökohdaksi jollekin uu-
delle toiminnalle. Palautteen toivotaan kasvavan osallistaviksi 
kehittämisjanan pätkäksi, joka näyttäytyy uusina kumppanei-
na ja yleisön osalliseksi muuntuvana roolina.

Hyvin monessa opinnäytetyössä on läsnä pyrkimys vai-
kuttaa yleisö- ja sidosryhmäsuhteisiin osallistavalla tavalla. 
Yleisöt haluttiin sitouttaa toimintaan esimerkiksi hankkeis-
sa Interkult Kassandran teatteri-ilmaisuhanke: kohti nuorten 
parempaa sitoutumista ja Millainen oli Populäärimusiikkia 
Vittulajänkältä? Lahden kaupunginteatterin yleisölähtöinen 
kehittämistyö. Yleisömielipiteiden pohjalta keskiössä on uu-
sien mallien rakentaminen ja esimerkiksi Lahden tapauksessa 
toiminnan tuominen teatteritilojen ulkopuolelle ostoskeskuk-
siin.

Tuottajan tehtäväksi nähdään yhteisöjen rakentaminen 
ja asiakaslähtöisyyden vahvistaminen. Asiakkaat nähdään 
kumppanuuksina, joiden osalta etsitään molempia osapuolia 
palkitsevia lähtökohtia. Kumppaneiksi eivät hahmotu puh-
taasti vain yleisön jäsenet vaan varsin usein heitä kokoavat 
tahot, kuten esimerkiksi koulut työssä Koululuokasta katso-
moon: Sellosali espoolaiskoulujen kulttuurikumppanina tai 
asukasyhdistykset työssä Pelaamalla yhteistoiminnallisuutta: 
kansalaisaktivismin nousu Helsingin kaupunginosissa.

Kulttuurin saavutettavuus levittäminen myös alueellisesti 
tai digitaalisesti on teemoina esimerkiksi töissä Loistavaa! Re-
kan matkassa: Kulttuuripalvelujen saavutettavuuden paranta-
mista Kokkolan kylissä ja Nettiä ikä kaikki: Internetpohjaisten 
kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen kehittäminen ikäihmisille 
Turun alueella. Sinänsä digitaalisuus näyttäytyi lähinnä vies-
tinnän alueena, joskin viestintä saattoi olla asiakaspalautetta, 

Opinnäytetyöt on aiheidensa osalta jaoteltavissa kolmeen ryhmään.
Töissä näkyy vahvasti sidos työ- tai toimintaympäristöön sekä räätälöinti toimeksiantajan tarpeisiin.

Opinnäytteiden tematisointi

Yleisö, osallisuus
34 %

Palvelu
kehittäminen, 

tuotteistus, 
viestintä

20 %

Organisointi, 
verkostot

41 %

Muu
5 %
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EU-rahoitteisen hankkeen sisäistä- ja ulkoista koordinointia 
tai asiakas- ja verkkosivuviestintänä. Ehkäpä seuraavien opis-
kelijapolvien myötä digitaalinen murros näyttäytyy yhä vah-
vemmin aiheiden valinnassa. 

Yksi keskeinen vahvan osallistumisen alue on vapaaeh-
toistyö. Myös se näyttäytyi useissa eri opinnäytetöissä muun 
muassa Provinssirock-tapahtuman, Pirkan Hiihdon ja Pirkan 
Pyöräilyn kehittämisprosesseissa. Mielenkiintoinen avaus on 
myös työssä Vapaaehtoisarmeija astuu palvelukseen!: Street 
team -tyyppisen vapaaehtoisorganisaation hyödyntäminen kier-
tueteatteritoiminnassa.

Kulttuurituottaja puhuu sulavasta bisnestä

Aina silloin tällöin kuulee taidekenttää moitittavan markki-
noinnin, aineettoman arvonluonnin ja tuotteistamisen kam-
moamista. Tämän päivän kulttuurituottajat eivät niitä kuiten-
kaan ainakaan tämän opinnäytetyösikermän valossa karsasta. 
Sekä toimintakulttuurien muutoksessa että yleisön uusissa 
rooleissa ovat vahvasti läsnä myös muun muassa toiminnan 
kustannustehokkaan toteuttamisen sekä jatkuvuutta edellyttä-
vän rahoituksen hankinnan haasteet.

Tuotteistusta tehdään usein analysoimalla jo toimeksian-
tajan henkilöstössä olemassa olevaa osaamispääomaa, jonka 
hyödyntämistä kehitetään erilaisten tuoteajatusten tai uusien 
toimintaympäristöjen kokeilujen kautta, kuten Lastenkult-
tuuria matkalaukuissa tai Odottamaton elämys Vuohijärvellä. 
Tuotteistus ja erilaiset paketoinnit yhdistetään usein palvelu-
muotoilun lähestymistapoihin. 

Kotimainen kulttuuripolitiikka on viimeisen kymmenen 
vuoden aikana korostanut kasvavassa määrin vientitoiminnan 
merkitystä, joka näkyy myös opinnäytetöiden aihevalinnoissa. 
Monesti viennin välineeksi nähtiin verkostolähtöinen toimin-
ta, kuten esimerkiksi työssä Snowball-vienti- ja verkostoitu-
mistapahtuman tarkastelu suomalaisen nykysirkuksen vienti-
mallina. 

Liiketoiminnallisen kehittämistyön keskiössä on tämän ai-
neiston mukaan yleisimmin markkinointiviestinnän kehittä-
minen, joka ulottuu tietylle taidealalle, kuten työssä Teatterin 
välittäjät: Viestinnän haasteet ja ammattikunnan roolit suo-
malaisissa teattereissa tai erityisiin välineisiin, joista etenkin 
digitaaliset välineet olivat monen työn innoittajia, kuten Kai-
safestin digitaalisen markkinoinnin suunnitelma ja Kulttuuri-
keskus Lilla Villan – markkinoinnilla potkua palveluportfolioon 
-töissä.

Mistä tunnistaa hyvän  
yamk-opinnäytetyön?

Oivaltava aiheen valinta on oiva lähtökohta opinnäytteelle. 
Hyvä aihe on kiinnostava ja innostava lähtökohta, mutta se on 
myös viesti ympäristöön siitä, että tekijä on havainnut omas-
sa työarjessaan tärkeän asian, johon liittyviä haasteita haluaa 
ratkaista. Juuri ratkaisuhakuisuus on yamk-opinnäytetyölle 
tunnusomaista. Ratkaisuja haetaan ketterin kokeiluin kunkin 
työn toimintaympäristössä. Päämäärä ei ole välttämättä löy-
tää yleistettäviä totuuksia, vaan sen sijaan löytää kokeilujen 
ja osallistamisen kautta toimivia ratkaisuja opinnäytteen toi-
meksiantajan hyödynnettäväksi. Matkalla syntyy usein oival-
luksia, joista muutkin hyötyvät.

Itse työn tekeminen ei varmastikaan ole yhtä juhlaa, mut-
ta samalla opinnäyte avaa parhaimmillaan mahdollisuuden 
kurkistaa omaan työarkeen pienen etäisyyden päästä. Opin-
näytetyö avaa oven katsoa kehittämishaastetta muiden silmin, 
hahmottaa ja soveltaa omaan arkeen alan kirjallisuuden ja 
teorioiden käsityksiä, löytää kehittämismenetelmiä ja siinä si-
vussa katsoa myös miten muissa organisaatioissa ja yhteisöissä 
samantapaisia asioita on selvitetty. 

Kirjoittaja oli käynnistämässä kulttuurituottaja (ylempi AMK) 
-tutkintoa vuonna 2009 ja toiminut tutkinnon parissa  erilaisissa 
rooleissa siitä asti

Ratkaisuhakuisuus 
on yamk-

opinnäytetyölle 
tunnusomaista.



Artikkelit
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Kun avustus ei nouse, pysähtyy kehityskin. Vahvasti valtion 
ja kunnan tukiin perustuva kulttuurirahoitus on toimiva, 
etenkin kun sitä vertaa moneen muuhun maahan. Haasteita 
kuitenkin on. Jaettavat summat ovat aivan liian pieniä ja ra-
hoitusrakenteet jäykkiä. 

Julkinen rahoitus laahaa tunnetusti pahasti jäljessä ja leik-
kaukset ovat tässä taloudellisessa tilanteessa pahentaneet asiaa 
muutaman viime vuoden ajan. Pienenkin esittävän taiteen 
ryhmän on pyrittävä laajentamaan omaa rahoituspohjaansa 
turvatakseen rahoituksensa, toimintansa ja kehittyäkseen. 
Mutta miten? 

Julkisen rahoituksen muutos

Toiminnan uudistamiseen tähtää myös tuleva VOS-rahoitus-
muutos. Opetus- ja kulttuuriministeriö asetti vuonna 2016 
työryhmän, jonka tehtävänä oli kehittää ja uudistaa taiteen ja 
kulttuurin toimialan valtionavustuspolitiikkaa strategisem-
maksi ja vaikuttavammaksi. Tavoitteena on, että uusi järjestel-
mä on voimassa vuoden 2018 alusta lähtien. 

Toimijoihin muutokset vaikuttavat ministeriön mukaan 
mm. niin, että ne selkeyttävät valtionavustusten kohdentu-
mista ja sen seuraamista, rahoitusjärjestelmä on joustavampi 
ja avaa ovia toimialan uudistamiselle. Ministeriö näkee myös, 
että muutos kannustaa kulttuuritoimijoita uudistamaan toi-
mintaansa.

Ministeriön asettaman työryhmän ja taiteen kentän kes-
kusteluja ja työpajoja fasilitoi Sitra. #KulttuuriVOS Teesit 
ja rahoituksen periaatteet. Esittävien taiteiden ja museoiden  

rahoitusjärjestelmän uudistustyön ensimmäinen vaihe julkais-
tiin helmikuussa 2017. Julkaisu perustuu vuonna 2016 toteu-
tettuihin työpajoihin ja keskusteluihin. Julkaisussa esitetään 
kahdeksan teesiä ja neljä rahoituksen periaatetta, jotka ovat 
näkemys suomalaisen kulttuurikentän muutostarpeista ja ta-
voitetilasta sekä siitä, minkälainen rahoitusjärjestelmä tukisi 
näitä tavoitteita. Teesit ja periaatteet noudattelevat toiminnan 
tehostamisen, erilaisten kumppanuuksien ja uudelleenajatte-
lun suuntausta. 

Tehokkuuden lisääminen yhteistuotannoilla on jo todelli-
suutta. Esittävän taiteen ryhmille lisätään painetta tulokselli-
suuteen ja vaikuttavuuteen.

Vakautta yritysyhteistyöllä?

Pääsylippuja voi myydä vain rajallisen määrän. Lipputuloihin 
vaikuttaa esitysmäärä. Esitysmäärään vaikuttaa se, onko ryh-
mällä omaa esitystilaa. Useimmilla ei ole, mikä tarkoittaa epä-
säännöllisiä ja lyhyitä esitysperiodeja eri paikoissa. 

Markkinointiin ja viestintään budjetoidut summat ovat 
pieniä. Katsoja-, esitys- ja yleisötyön lukuja pitäisi kuitenkin 
kasvattaa. Löytyykö yritysyhteistyöstä uusia mahdollisuuksia 
toimintansa vakiinnuttaneelle esittävän taiteen ryhmälle? Tätä 
tutkin keväällä 2017 valmistuneessa opinnäytetyössäni Onnis-
tuuko pienen tanssiteatterin rahoituspohjan vahvistaminen yri-
tyskumppanuuksilla? Case: Tanssiteatteri Glims & Gloms.

Taidekentän ja yritysmaailman välistä yhteistyötä on ollut 
eri muodoissa olemassa aina, mutta merkitys on ollut margi-
naalinen ja vahvasti riippuvainen taloudellisista suhdanteista. 

Yritysyhteistyöllä isoksi  
– vai ei  s ittenkään? 

Riitta Aittokallio
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Puhuttaessa yritysyhteistyöstä on myös tärkeää olla sekoit-
tamatta sitä lahjoittamiseen. Lahjoittaminen on useimmiten 
vastikkeetonta toimintaa yrityksen puolelta, kun taas yhteis-
työssä kyse on myös kohteeseen eli tässä tapauksessa esittä-
vän taiteen ryhmään liittyvien kaupallisten mahdollisuuksien 
hyödyntämisestä.

Taiteen keskustoimikunnan mukaan yritysyhteistyö lisään-
tyi 1980-luvulla merkittävästi ja 1990-luvulle tultaessa sen 
suosio kasvoi. Tuolloin yhteistyö laajentui uusille kulttuurin 
alueille. Yritysyhteistyön kokonaismääräksi arvioitiin vuonna 
2011 noin 171 miljoonaa euroa, josta kulttuurille kohdentui 
noin 15 prosenttia. Eniten sponsoroidaan edelleen urheilua.

Taidetoimijan ja yrityksen välisessä yhteistyössä on paljon 
hyviä puolia: Se on eksklusiivisempaa kuin urheilusponso-
rointi. Toki urheilun kautta voi saavuttaa enemmän näkyvyyt-
tä, mutta kulttuuripuolella on helpompi solmia ainutlaatuisia 
yhteistyösuhteita ja näin erottua muista yrityksistä. Lisäksi 
vastuullisuus ja sidosryhmäsuhteet korostuvat helpommin, 
koska yhteistyö ei ole niin läpinäkyvän tavoitehakuista. Riski-
taso on myös matalampi - yritykset joutuvat harvemmin huo-
noon valoon kulttuurikohteita tukiessa.

Pohjana yhteinen arvomaailma

Kehittämistyöni yksi näkökulma oli yritysten sosiaalinen yh-
teiskuntavastuu, koska yhteiskuntavastuun kantaminen on 
hyvin ajankohtainen ja taiteen näkökulmasta myös hyvin mie-
lenkiintoinen aihe. Suomalaiset yritykset toteuttavat vastuu-
taan näkyvämmin ja uusilla tavoilla sekä ottavat suoremmin 
kantaa yhteiskunnallisiin asioihin kuten esimerkiksi tasa-ar-
voista avioliittolakia koskeneessa keskustelussa ja prosessissa.

Mainostajien liiton vuoden 2015 sponsorointibarometrin 
mukaan lähes kolme neljästä tutkimukseen vastanneesta oli 
sitä mieltä, että hyvän yhteiskuntavastuun merkitys yritysten 
suosiolle ja kilpailukyvylle on entisestään kasvanut. Tässä kas-
vussa on myös kulttuurin mahdollisuus. Aktiivisten taide- ja 
kulttuuriorganisaatioiden kannattaa lähestyä yrityksiä tarjo-
amalla uusia ja yllättäviä yhteistyömahdollisuuksia. 

Arvomaailmojen kohdatessa, sosiaalisen yhteiskuntavas-
tuun kantaminen on hyvä lähtökohta yhteistyöhön. Yrityk-
sen sisällä vastuullinen yhteistyö 
näkyy hyvänä henkilöstöpolitiik-
kana ja esimerkiksi työhyvinvoin-
tina. Esittävän taiteen ryhmälle 
tämä tarkoittaa yleisötyötä ja tai-
teen soveltavaa käyttöä. Ulospäin 
yrityksen vastuullisuus voi näkyä 
osallistumisena yhteiskunnan ja lä-
hiympäristön kehittämiseen, mikä 
taas merkitsee esittävän taiteen 
ryhmälle esitysmäärän ja katsojati-
lastojen kasvua.

Onnistunut ja molempia osapuolia tyydyttävä yritysyh-
teistyö ei ole kuitenkaan raha-automaatti. Yhteistyön hoito 
ja ylläpito vaativat suunnitelmallisuutta, osaamista ja aikaa ja 
rahaa. Monelle tuottajalle ja taiteilijalle saattaa tulla yllätykse-
nä kuinka paljon kumppanuus vaatii työtä ja siihen on sitou-
duttava kunnolla. Yritysyhteistyö on projekti, joka noudattelee 
pitkälti projektin lainalaisuuksia. 

Paraskaan tuottaja ei ole ihmeidentekijä

Ennen kuin lähestyy yhtäkään yritystä, täytyy tehdä paljon 
tausta- ja suunnittelutyötä. Oman toiminnan arvot ja missio 
on oltava tiedossa ja niistä pitää olla yhteisymmärrys tuotta-
jan, taiteilijoiden ja hallituksen välillä. Tämän jälkeen on käy-
tävä perusteellinen keskustelu yhteistyön tavoitteista ja odo-
tuksista. 

On myös tunnettava oma yleisönsä. Mitä enemmän on tie-
toa, sen parempi. Tässä suomalaisilla esittävän taiteen toimi-
joilla on vielä paljon opittavaa. Asiakastutkimuksesta on hyvä 
kehittää jatkuva prosessi, jota kehitetään aina vain keräämään 
tarkempaa ja eritellympää tietoa katsojista ja toiminnasta 
yleensä. Yritykset haluavat tietää keitä he tavoittavat yhteis-
työn avulla. 

Vasta, kun kaikki tämä on kunnossa, voi suunnitella yh-
teistyön sisältöjä sekä kartoittaa ja lähestyä potentiaalisia yri-
tyksiä. 

Ei riitä, että onnistuu saamaan yrityksen kumppanikseen. 
Kumppanuutta pitää hoitaa, arvioida ja kehittää. Erittäin tär-
keää on huolehtia kumppanuuden välisestä yhteydenpidosta. 
Tämä on useimmiten tuottajan, ei yrityksen tehtävä. 

Unelmatilanteessa yritysyhteistyö on monivuotinen kump-
panuus, joka kehittyy, kasvaa ja lisää ryhmän taloudellista va-
kautta. Se lisää niin työllisyyttä kuin uutta vakituista yleisöä 
ja avaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia. Kehittämistyöni tu-
loksien mukaan pienien ryhmien kohdalla todellisuus on toi-
nen: pienellä ryhmällä ei ole talous- eikä henkilöstöresursseja 
hoitaa ja tarjota niin isoja kumppanuuksia, että niillä ratkais-
taisiin taloudelliset haasteet. 

Yksi tuottaja ei pysty ihmeisiin. Tuottajien vaihtuvuus 
pienissä ryhmissä on haaste ja vaikeuttaa pitkän aikavälin 

suunnittelua ja strategioiden täy-
täntöönpanoa. Lisäksi onnistunut 
yritysyhteistyö perustuu yhtä pal-
jon henkilökemioihin ja henkilö-
kohtaisiin suhteisiin kuin yhteisiin 
arvoihin ja taiteellisiin sisältöihin-
kin. 

Lyhytaikaisilla ja projektiluon-
teisilla yhteistyökokonaisuuksilla 
puolestaan on hyvin hoidettuna 
paljon annettavaa sekä ryhmälle 
että yritykselle. Taide sopii yritys-

Yritykset joutuvat 
harvemmin 

huonoon valoon 
kulttuurikohteita 

tukiessaan.
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maailmaan niin sisältöinä kuin uusien ideoiden käynnistäjä-
näkin. Tanssi- tai muulle esittävän taiteen ryhmälle pienikin 
kumppanuus antaa mahdollisuuden toteuttaa erilaisia yleisö-
työkokonaisuuksia sekä tavoittaa ja sitouttaa uutta yleisöä ja 
kasvattaa edes vähän esitysmääriä. Näillä kaikilla on kuitenkin 
aina taidekenttää työllistävä ja kehittävä vaikutus.

Lisää uutta osaamista ja  
toimintamalleja kentälle!

Jotta yritysyhteistyö lisääntyy Suomessa, vaatii se uudenlais-
ta osaamista ja toimintamalleja esittävän taiteen kentälle. 
Kulttuurituotannon koulutukseen pitäisikin, ellei niin jo ole, 
sisällyttää yritysyhteistyön ja varainhankinnan opintokoko-
naisuuksia.

Ryhmien sisällä pitää olla valmis muuttamaan omaa toi-
mintakulttuuriaan. Mikäli lisätyövoimaan ei ole taloudellisia 
mahdollisuuksia, pitäisi katse kääntää yhdistyksen hallituk-
seen. Löytyisikö sieltä osaamista ja tukea tuottajalle? 

Taloudellisen riippumattomuuden kasvattamisen tulisi olla 
jokaisen ryhmän tavoite. Tätä varten tarvitaan pitkäaikaisia 
julkisia avustuksia ja yhteistyötä sekä taiteen sisällä että eri 
toimialojen kanssa. Kasvun raja tulee kuitenkin aina vastaan. 
Tuottajan näkökulmasta katsottuna juuri tässä vaiheessa julki-
sen tuen korotuspaine on tarpeellisin, koska seuraavalle tasol-
le siirtyminen edellyttää yleensä myös vakituisen tuotannolli-
sen ja hallinnollisen lisätyövoiman palkkaamista. 

Suomalainen taide ja kulttuuri ovat niin vahvasti sidoksissa 
julkiseen rahoitukseen, että siitä irtautumiseenkin tarvitaan 
valtion apua. Julkisen tuen täytyy edelleen olla riittävä, pysyvä 
ja sitä pitää kasvattaa. Tukirakenteiden pitää myös paremmin 
elää ajassa. Näin seuraavaa askelta ottava organisaatio voi kes-
tävämmin lähteä tekemään pidemmän aikavälin suunnitel-
mia. Samalla opetus- ja kulttuuriministeriö lunastaisi oman 
tavoitteensa, jonka mukaan rahoitusuudistuksilla kyetään 
paremmin osoittamaan kulttuuripolitiikan vaikutukset yh-
teiskunnassa ja valtionavustusten myöntämisen merkitys kult-
tuuripolitiikan toteutumisen välineenä.

Yksi yritysyhteistyön malli on prosenttiperiaate. Periaat-
teen laajentaminen kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön 
osaamisen ja koulutuksen kärkihankkeisiin. Tavoitteena on 
parantaa taiteen ja kulttuurin saavutettavuutta sekä edistää 

taiteen hyvinvointivaikutuksia. Olisi luontevaa, että prosentti-
periaatetta laajennettaisiin palvelemaan paremmin myös esit-
tävän taiteen kenttää. 

Ei riitä, että vain taidekenttä on valmis muuttumaan. Suu-
rin muutos vaaditaan verovähennys- ja rahankeräysoikeuden 
laajentamiseen. Näin lahjottamisesta sekä erilaisista yhteistyö-
malleista saadaan entistä houkuttelevampi vaihtoehto yrityk-
sille. Samalla se osoittaisi myös yhteiskunnan arvostusta kult-
tuurille ja sen merkitykselle. 

Lakimuutokset vievät aikaa, joten vakiintuneeksi toimin-
tamalliksi yritysyhteistyö ei varmasti vielä muutu pienemmis-
sä ryhmissä pitkään aikaan. Mutta ne, joilla on mahdollisuus 
aloittaa nyt, saavat varmasti hyvän etumatkan. 
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Vaikka yhdistykset eivät varsinaisesti verkostoituisikaan, on 
niillä paljon erilaisia yhteistyökuvioita. Joskus noita kuvioita 
määrätietoisesti kehittämällä saadaan yhdistyksen tuotta-
maa tapahtumaa tekemään kokonainen verkosto, jolloin tuo 
tapahtuma saa enemmän näkyvyyttä, paremmin rahoitusta 
ja jopa jäseniä sitä järjestäville yhdistyksille – siis vastauksia 
juuri niihin kysymyksiin, joiden kanssa yhdistyksissä laajalti 
painiskellaan. Hyvä esimerkki onnistuneesta, verkostomaises-
ta toiminnasta on Nuoren Voiman Liiton Runokuu-festivaali. 
Nuoren Voiman Liitto johtaa Runokuun verkostoa jakaen vas-
tuuta, koordinoiden ja ollen kokoavana voimana. 

Verkosto vastaa tarpeeseen

Runokuu on Nuoren Voiman Liiton organisoima elokui-
nen kirjallisuusfestivaali, jonka ohjelmassa on kaikkea 
runouteen liittyvää aina perinteisistä runoilloista musiik-
kiklubeihin, työpajoihin, lastenohjelmaan ja vaikkapa ru-
nojoogaan saakka. Runokuu toteutetaan verkoston voimin. 
Verkostoon kuuluu erilaisia kirjallisuustoimijoita, kuten 
runoyhdistyksiä, kustantamoita, kirjallisuuslehtiä, kirjaili-
joita, kirjastoja, eri maiden kulttuuri-instituutteja, kulttuu-
rilaitoksia, museoita ja niin edelleen. Nuoren Voiman Liitto 
on verkostojohtaja, joka kutsuu verkoston koolle ja johtaa 
keskustelua kokouksissa niin, että kaikki osallistujat saavat 
kertoa ideansa Runokuuta varten. Liitto myös johdattaa ko-
kouksissa ohjelman tuottajat ja potentiaaliset esityspaikat 
yhteen ja luo näin erilaisia yhteistyökuvioita. Verkostojen 
avulla Runokuu-festivaali on kasvanut yhä suuremmaksi ja  

näkyvämmäksi ja siten myös uusia yhteistyökumppaneita 
houkuttelevaksi.

Vaikka Nuoren Voiman Liitto palveleekin Runokuun ver-
kostoa ja tuottaa tapahtuman sisällön yhdessä verkoston kans-
sa, palvelee Runokuu myös Nuoren Voiman Liittoa: kaikki lii-
ton ydintoiminnot eli kirjallisuustapahtumat, kirjailijakoulutus 
ja Nuori Voima -lehti ovat esillä Runokuussa. Tällainen esillä-
olo hyödyttää liittoa, sillä näkyvyys lisää kiinnostusta, ja liiton 
jäsenmäärä onkin kasvussa. Liiton toiminnanjohtaja Laura 
Serkosalo korostaa kuitenkin, ettei Runokuu festivaalia tehdä 
Nuoren Voiman Liitto, vaan laadukas sisältö edellä – kun ylei-
sö kiinnostuu sisällöstä ja tulee tapahtumaan, saattaa joku löy-
tää myös järjestäjän tapahtuman takaa. Nuoren Voiman Liitto 
tarjoaa mahdollisuuksia osallistua mielekkääseen toimintaan 
joko pysyvämmin tai kertaluontoisesti, eli houkuttelee uusia 
jäseniä ja toimijoita yhdessä tekemisen kautta.

Verkostomaisen toimintamallin avulla Nuoren Voiman 
Liitto on pystynyt vastaamaan moniin sellaisiin kysymyksiin, 
joiden kanssa yhdistykset painiskelevat laajemminkin. Yksi 
niistä trendeistä, jotka vaikuttavat yhdistysten toimintaym-
päristöön, on ikääntyminen. Ikääntyminen vaikuttaa sekä 
suoraan – vanhenevat toimijat eivät enää jaksa toimia – että 
välillisesti – nuorempien tavat osallistua kansalaistoimintaan 
poikkeavat paljon totutuista. Alle 40-vuotiaat eivät tunne pa-
loa yhdistystoimintaa itseään kohtaan, vaan hakevat sisältöjä. 
Samoin tavat osallistua muuttuvat, sillä jäsenyyteen perustu-
va yhdistystoiminta ei kiinnosta nuorempia. Tilalle on tullut 
niin sanottu kevyt osallistuminen tai kevyt yhteisöllisyys: ih-
miset tulevat mielellään mukaan, mikäli ei tarvitse ottaa kan-
taakseen vastuutehtäviä eikä sitoutua jäsenyyteen. Tällaiseen  

Toimivan verkoston takaa  
löytyy hyviä johtajia

Kirsi Bongwirnso 
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projektiluontoiseen osallistumiseen Runokuu-festivaali tar-
joaa runsaasti mahdollisuuksia. Aina myös löytyy niitä, jotka 
toiminnan kautta haluavatkin sitoutua yhdistykseen ja liitty-
vät jäseniksi.

Myös rahoitukseen on löytynyt Runokuun kohdalla vas-
tauksia verkostomaisen toimintamallin kautta. Verkoston 
ansiosta Runokuu on kasvanut niin suureksi, että nauttii pää-
rahoituksenaan opetus- ja kulttuuriministeriön festivaalitukea 
sekä Helsingin kaupungin projektiavustusta. Verkoston kautta 
tulevan ohjelman rahoittavat pääsääntöisesti verkoston toimi-
jat itse, sen lisäksi Nuoren Voiman Liitolla on omarahoitusta. 
Esityspaikoista ei makseta, vaan paikkojen tarjoajat ovat Ru-
nokuun yhteistyökumppaneita ja osallistuvat näin festivaalin 
toteuttamiseen. Yhteistyökumppaneiden taloudellinen panos-
tus voi olla huomattavakin, muun muassa Helsingin seudun 
liikenne HSL on jo useana vuonna ”esittänyt” runoja raitio-
vaunujen ja junien kuvaruuduilta (Runoja raiteilla) ja painat-
tanut runokortteja. Runokuu on 
myös Helsingin Juhlaviikkojen yh-
teistyöfestivaali. Vaikka Juhlaviik-
kojen taloudellinen panostus on 
vähentynyt koko ajan, on yhteistyö 
Runokuulle tärkeää näkyvyyden ja 
maineen vuoksi, onhan Juhlaviik-
kojen ohjelma tunnetusti laadukas-
ta. Lisäksi kuuluminen Juhlaviik-
koihin tuo Runokuulle parempia 
yhteistyömahdollisuuksia muiden 
yhteistyöfestivaalien sekä Juhla-
viikkojen ohjelman kanssa.

Hyvässä verkostossa johtajuutta jaetaan

Kansalaisyhteiskunnan asiantuntija ja muun muassa Kansa-
laisyhteiskunnan verkkolehteä toimittava Aaro Harju väittää, 
että vaikka verkostoitumista pidetään 2000-luvun menestys-
tekijänä ja siitä puhutaan järjestöjen piirissä paljon, tehdään 
sitä kuitenkin vähän. Tämä johtunee osittain siitä, että ver-
kostoituminen edellyttää järjestön toimintakulttuurin muut-
tamista, sillä valtaa ja vastuuta pitää hajauttaa ja keskitetystä 
johtamiskulttuurista luopua. Hyvä verkostojohtajuus onkin 
läheistä sukua etenkin yrityspuolelta tutulle jaetulle johtajuu-
delle, jossa kaikkien osapuolten toiminta tunnistetaan osaksi 
johtamisen ja organisoinnin rakentumista. Se ei ole vain joh-
tajasta lähtevää organisoitumista, vaan erilaisista tiimeistä ja 
niiden jäsenistä lähtevää. Verkostossa tiimien tilalla ovat ver-
koston jäsenet.

Yhdistysten verkostoituessa on tärkeä pitää vapaaehtoisuus 
mielessä. Verkostojohtajan tulee ot-
taa yhteistyön mahdollistava ja sitä 
koordinoiva, ei saneleva rooli, jotta 
ihmisillä pysyy into ja motivaatio 
olla mukana verkostossa. Kuten 
Pentti Sydänmaanlakka sanoo, on 
hierarkiat purettava sekä totuttava 
tasavertaiseen ja avoimeen yhteis-
toimintaan verkostoissa. Tasaver-
taisuus ja tasapuoliset osallistumis- 
ja vaikuttamismahdollisuudet ovat  
tärkeitä verkoston toimijoille. Or-
ganisoituminen kuitenkin auttaa 

 Mari Kalkun & Runorun Kansallisteatterin Lavaklubilla vuoden 2015 Runokuu-festivaalilla.
Kuva: Kirsi Bongwirnso 
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saavuttamaan yhteiset tavoitteet. Tutkija ja yrittäjä Timo Jär-
vensivun mukaan hyvän verkostojohtamisen ytimessä ovat 
tunteminen, luottamus ja sitoutuminen. Verkostolta voi odot-
taa tuloksia, kun sen jäsenet tuntevat toistensa tarpeet ja osaa-
misen, luottavat toistensa osaamiseen ja hyväntahtoisuuteen, 
ja sitoutuvat luovuttamaan ja hyödyntämään toistensa tietoja 
ja ideoita.

Verkostojohtajan rooli on tärkeä, sillä johtaja tai verkoston 
koolle kutsuja on se taho, joka vastaa tiedottamisesta ja siitä, 
että kaikki saavat tasaveroisesti tietoa siitä, mitä verkostossa 
on meneillään. Kuten Riitta Vanhatalo väitöskirjassaan Vuo-
rovaikutuksen yhteys verkoston rakenteeseen, toimintaan ja 
toimijoiden kokemuksiin sanoo, rakentuvat verkostosuhteet 
vuorovaikutuksessa ja niitä ylläpidetään vuorovaikutuksessa. 
Ilman vuorovaikutusta verkostoa ei ole olemassa. Myös Nuo-
ren Voiman Liiton Laura Serkosalo korostaa verkostojohtami-
sessa viestintää. Kaikki verkostossa toimivat tulee huomioida 
ja pitää ajan tasalla, erityisesti, koska ihmiset vaihtuvat Ru-
nokuun verkostossa joka vuosi ainakin osittain. Nuoren Voi-
man Liitossa on myös haluttu välttää ns. perusfestarijargon eli 
muistetaan puhua ihmisenä ihmiselle. Runokuun verkostossa 
on hyvin erilaisia toimijoita kuukausipalkkaisista viranhalti-
joista yksittäisiin taiteilijoihin, siksipä tasaveroinen kohtelu ja 
erilaisten tilanteiden huomioonottaminen ovat tärkeitä. Nämä 
seikat ovat luoneet tunteen kaikkien yhteisestä festivaalista.

Tavoitteiden saavuttamisen rinnalla on keskeistä, että ver-
kostossa on mukava olla ja toimia. Verkostojohtajan tehtävä-
nä on huolehtia siitä, että yhteinen tavoite pysyy kirkkaana 
mielessä ilman, että verkoston ilmapiiri siitä kärsii. Nuoren 
Voiman Liiton edustajat osaavat luoda Runokuun verkoston 
tapaamisissa positiivisen tunnelman, jolloin ihmiset pohtivat 
hyvin avoimesti vielä alkutekijöissäänkin olevia ideoitaan. 
Ilmapiirin ansiosta jokainen rohkenee kommentoida spon-
taanisti aivan vieraidenkin ihmisten ehdotuksia. Tällainen 
ilmapiiri edellyttää Timo Järvensivunkin mainitsemaa luotta-
musta, sen osalta Nuoren Voiman Liitto on onnistunut ver-
kostojohtajana mainiosti.

Verkostoituminen on vaivansa väärti

Kaiken kaikkiaan verkostoituminen on hyödyttänyt Nuoren 
Voiman Liittoa ja sen Runokuu-festivaalia paljon. Verkostojen 
avulla festivaali on kasvanut yhä suuremmaksi ja näkyväm-
mäksi ja siten myös uusia yhteistyökumppaneita houkuttele-
vaksi. Järjestölle on tärkeää hahmottaa oma ydinosaamisensa 
ja sellainen osaaminen, jonka avulla erottaudutaan muista. 

Nuoren Voiman Liitto on onnistunut luomaan vahvaa brändiä 
juuri vahvuusalueidensa kautta niin, että myös uudet toimijat 
ovat heistä kiinnostuneet – jopa niin paljon, että se on kas-
vattanut jäsenmäärää. Liitolla on myös toimintaa, johon on 
helppo osallistua ja tulla mukaan tekijäksi, tämäkin tuo liitolle 
uusia jäseniä. Tällaisen onnistumisen takana on toimiva ver-
kosto, jonka takana taas on hyvä verkostojohtaja.

Hyvä verkostojohtaja jakaa johtajuutta eli vastuuta niin, 
että verkoston jäsenet ovat tasa-arvoisia keskenään. Viestin-
tä ja vuorovaikutus yleensäkin tulee olla sellaista, että syntyy 
luottamuksellinen ilmapiiri, jolloin verkostossa on mukavaa. 
Mukavan yhdessäolon lisäksi verkostojohtajan pitää huolehtia 
myös siitä, että yhteiset päämäärät pysyvät mielessä ja pääs-
tään sanoista tekoihin. Vaikka verkostoituminen ja verkoston 
johtaminen vaativatkin yhdistykseltä pitkäjänteistä työtä, se 
kannattaa. 

Bongwirnso, Kirsi 2017. Verkostoituminen yhdistyksen kehittämistyön 
välineenä. Tapaus Suomen Viro-yhdistysten liitto
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yhteisollisyys/kansalaisfoorumi.net_sosaalinen_paaoma_ja_yhteisol-
lisyys/posttraditionaalinen_yhteisollisyys (luettu 2.4.2016)
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Helsinki: Sivistysliitto Kansalaisfoorumi.

Järvensivu, Timo 2014. Verkostojohtaminen vaatii heittäytymistä 
äärimmäiseen avoimuuteen. Helsinki: SOSTE Suomen Sosiaali ja 
terveys ry.

http://www.soste.fi/ajankohtaista/sosteblogi/elinvoimaiset-jarjestot/ver-
kostojohtaminen-vaatii-heittaytymista-aarimmaiseen-avoimuuteen.
html (luettu 30.12.2016)

Nuoren Voiman Liiton www-sivusto.
http://www.nuorenvoimanliitto.fi/ (luettu 25.4.2016)
Serkosalo, Laura, Nuoren Voiman Liiton toiminnanjohtaja. Haastatte-

lu 22.4.2016.
Sydänmaanlakka, Pentti 2015. Älykäs julkinen johtaminen. Helsinki: 

Talentum.
Vanhatalo, Riitta 2014. Vuorovaikutuksen yhteys verkoston raken-

teeseen, toimintaan ja toimijoiden kokemuksiin. Tampere: Tampere 
University Press.

http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/96184/978-951-44-9589-2.
pdf?sequence=1 (luettu 20.6.2016)



KUTU YAMK

Kulttuurituotannosta kirjoitettua 2017
17

Näitkö videon, jossa Duudsonit kilpailivat Ponssen metsäko-
neesta rakennetulla rodeolla? Tai osuiko silmiisi video, jossa 
Duudsonit juoksivat karkuun jäänmurtaja Sampoa, sen rik-
koessa jäätä Duudsonien jalkojen alta? Facebookissa The Du-
desons -sivulla videot keräsivät suurimman suosion, Ponssen 
rodeovideo on katsottu jo yli 13,5 miljoonaa kertaa. 

Duudsonit esittelivät  
suomalaisia innovaatioita

Videoissa oli kyse Tekesin ja Duudsonien yhteistyössä toteut-
tamasta videoprojektista, jossa esiteltiin suomalaisia innovaa-
tioita, nostettiin Suomea ja Suomessa olevaa osaamista esille 
hyvin duudsonmaiseen tapaan. Suomalaisia yrityksiä haluttiin 
kannustaa rohkeampaan innovaatiotoimintaan ja panosta-
maan markkinointiin. Innovointi voi joskus vaatia hullunroh-
keita, mutta hallittuja kokeiluja. Videoprojektissa oli mukana 
suomalaisia yrityksiä, jotka ovat tehneet rohkeita kokeiluja ja 
onnistuneet niissä. Ulkomaisille investoijille haluttiin esitellä 
Suomen toimivaa innovaatioympäristöä. Yhteistyö Duudso-
nien kanssa toi Suomelle ja yrityksille yli 17 miljoonan näyt-
tökerran kuukaudessa.

Kauppalehden joulukuussa 2015 toteuttamassa kyselys-
sä kysyttiin kasvuyrityksiltä suurimpia haasteita kansain-
välistymisessä. Suurimmaksi haasteeksi nostettiin mark-
kinointiosaamisen puute ja panostukset markkinointiin. 
Kysyttäessä mikä oli auttanut kansainvälistymisessä, korkeim-
maksi avuksi nousivat panostaminen myyntiin ja markkinoin-
tiosaamiseen. Kauppalehden toteuttaman selvityksen mukaan  

markkinointiin 2014 panostaneet yritykset kasvattivat liike-
vaihtoaan ja -tulostaan. 

Samaa viestiä Kauppalehden kyselyn mukaisesti kertoo 
Etlan 2015 julkaisema Suomen Mittelstand – Löytyykö kasvu 
tästä yritysjoukosta? -tutkimusjulkaisu. Yrityksiltä kysyttiin, 
mitä ne tekisivät, jos saisivat ylimääräistä rahaa käytettäväk-
seen. Rahat yritykset käyttäisivät suurimmaksi osaksi myyn-
tiin, markkinointiin tai uusiin jakelukanaviin. Markkinointi 
on tunnistetusti yksi yritysten suurimmista esteistä kasvua ja 
kansainvälistymistä tavoiteltaessa. Yritykset käyttäisivät tut-
kimuskyselyn mukaan 40 % ylimääräisestä rahasta myyntiin, 
markkinointiin ja jakelukanaviin ja reilut 20 % kehitykseen ja 
innovaatiotoimintaan. Tähän huutoon oli vastattava.

Suomessa markkinointi ei ole erityinen vahvuus, mutta poik-
keuksia onneksi löytyy. Valtiontalouden tarkastusvirasto VTV:n 
huhtikuussa 2017 julkaiseman investointiraportin mukaan Suo-
meen kannattaisi perustaa markkinoinnin kehittämiskeskus. 
Kehittämiskeskus koostuisi markkinoinnin ammattilaisista, jot-
ka auttaisivat yrityksiä niiden markkinointitoimenpiteissä. 

Yritysten tulisi rohkeammin tarttua markkinoinnin mah-
dollisuuksiin ja nähdä siitä saatavat hyödyt. Suomessa törmää 
helposti ajatukseen, että hyvä tuote myy itse itsensä, joten se 
ei tarvitse erillistä markkinointia. Asia ei kuitenkaan ole näin. 
Oppia voisi ottaa länsinaapurilta Ruotsilta, jonka brändit 
ovat kansainvälisesti tunnettuja, hyvinä esimerkkeinä H&M 
ja Ikea. Ruotsissa markkinointiin panostetaan ja se näkyy. 
Toivottavasti Suomessa seurataan tätä trendiä ja tunnettujen 
Suomi-brändien joukkoon saadaan useita tuotemerkkejä tai 
toimijoita. Markkinointiin panostaminen kannattaa, se on 
tutkitusti todistettu toimivaksi.

Duudsonmaista rohkeutta  
yritysten markkinointiin 

Miia Linnusmaa 
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Rohkea markkinointikampanja Tekesiltä

It takes courage to be a Finn, vaatii asennetta olla suomalai-
nen. Asennetta ja rohkeutta edellytettiin Tekesiltä toteuttaa 
markkinointikampanja Duudsonien kanssa. Duudsoneille 
rohkeus näyttäytyi enemmän uskalluksena tehdä Meanwhile 
in Finland -sarjan videoiden sisältämiä temppuja, kuten juok-
sennella jäänmurtajan edessä.

Tekesin arvoja ovat: ”Innostamme uudistumaan”, ”Vaiku-
tamme näkemyksellämme” ja ”Toimimme vastuullisesti”. En-
simmäinen arvo kannustaa Tekesin asiakasta ja organisaati-
ota itseään uusiin kokeiluihin epäonnistumista pelkäämättä. 
Markkinointiyhteistyö Duudsoneiden kanssa oli Tekesille uu-
distumista markkinoinnissa. Tekes haastaa yrityksiä olemaan 
myös rohkeampia. Ollakseen itse haasteensa arvoinen, tulee 
sen itsekin uudistua ja vaikuttaa jatkuvasti. Vaikuttamalla ym-
päristöön ja päätöksentekijöihin, Tekes pyrkii rakentamaan 
tulevaisuuden Suomea. Duudsonit-projektia suunniteltiin 
alusta saakka siten, että se vastaa 
Tekesin omia arvoja ja toimii vas-
tuullisesti. 

Ensimmäiseen videokokei-
luun ei voinut kysyä mukaan 
kaikkia Tekesissä rahoitettuja 
yrityksiä. Mukaan pyrittiin ky-
symään sellaisia yrityksiä, joille 
videoprojektista olisi selkeästi 
hyötyä kansainvälistä kasvua ta-
voiteltaessa. Mukana suomalai-
sista yrityksistä olivat Ponsse Oyj, 

Firstbeat Technologies Oy, Suunto Oy, Myontec Oy, Pohjonen 
Group Oy, BRP Finland Oy sekä tutkimusta edustava Oulun 
työterveyslaitoksen kylmätestauslaboratorio ja Kemin kau-
pungin omistuksessa oleva jäänmurtaja Sampo.

Videosarja strategisesti tärkeiltä aihealueilta

Neliosainen videosarja nosti esille suomalaista osaamista 
cleantechin, terveyden ja hyvinvoinnin, arktisen ja digitaali-
sen osaamisen alueilta sekä vahvasti yritysten kanssa yhteis-
työtä tekevästä tutkimuksesta. Mukana kahdessa ensimmäi-
sessä jaksossa olivat Ponsse, Firstbeat, Myontec ja Suunto. 
Ensimmäisessä videossa nähty Ponsse on maailman johtavia 
metsäkonevalmistajia ja suomalainen veturiyritys. Suomen 
mittakaavassa suurten yritysten mukana kansainvälisiin 
markkinoihin pääsevät pienemmät yritykset suurten mukana. 

Terveyden ja hyvinvoinnin alueella on tulevaisuudessa 
mitattavuus ja data-analytiikka 
paremmin hyödynnettävissä. Tu-
levaisuudessa vaatteissa ja useassa 
ylle puettavassa käyttötavarassa 
ovat anturit mittaamassa hyvin-
vointia. Näitä on nostettu esille 
toisessa Duudsoneiden videossa. 
Suunnon, Firstbeatin ja Myon-
tecin älyteknologiaa sisältävät 
tuotteet mittaavat Duudsoneiden 
kehonarvoja erilaisissa tilanteissa, 
kuten avantouinnissa, pyöräilyssä 

Kylmää kyytiä ja jäätävää osaamista! Duudsonit kilpailemassa jäänmurtajaa vastaan. 
Kuva: The Dudesons & Tekes

Innovointi voi 
joskus vaatia jopa 

hullunrohkeita 
kokeiluja, kunhan ne 

tehdään hallitusti.
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ja liikuttaessa. Suomen osaaminen terveysalueella on kansain-
välisesti myös tunnistettu, sillä usea suuriyritys on investoi-
nut Suomeen ja pystyttänyt omat kehitysyksikkönsä maahan. 
Suomen teknologiaosaaminen on houkutellut yrityksiä tänne.

Videosarjasta viraalihitti

Meanwhile in Finland -videosarja sai erittäin hyvän vastaan-
oton ja 99 % positiivisen palautteen. Kampanja koettiin Teke-
siltä ja Duudsoneilta hyväksi avaukseksi esitellä suomalaista 
osaamista ja huipputason innovaatioympäristöä maailmalle. 
Videot keräsivät The Dudesons -kanavilla sosiaalisessa medi-
assa yli 17 miljoonaa katsontakertaa, joista 90 % tuli muualta 
kuin Suomesta. Youtuben kautta tavoitettu yleisö oli hyvin 
miesvoittoista. Noin 45 % katsojista oli 25–44-vuotiaita.

Tekesin nettisivuilla Duudsonit-kampanjasivu keräsi kuu-
kaudessa yli 23 000 vierailua. Luku on Tekesin sivustovierai-
luihin verrattuna suuri luku kuukaudessa, kun kyse on yksit-
täisestä kampanjasta. Sosiaalisen median kautta tavoitimme 
Tekesin kanavilla yli 500 000 henkilöä. Somenäkyvyydessä 
panostimme muutamalla satasella maksettuun mainontaan 
per video. Yritykset ja mukana olevat organisaatiot lähtivät 
ennakkoluulottomasti projektiin mukaan. Yritysten omalla 
panostuksella jaettu tieto levisi myös laajasti.

Jatkosuunnitelma  
kansainvälisestä kilpailusta

Tekesissä ja Duudsoneiden kanssa on ajatuksena hyödyntää 
yhteistyötä jatkossakin. Kysymys kuuluukin, että mitä tulisi 

tehdä? Miten voitaisiin auttaa yrityksiä paremmin kansainvä-
listymisessä? 

Projektin myötä syntyi idea kilpailla muita maita vastaan. 
Voisimme haastaa amerikkalaiset ja aasialaiset kokoamaan 
oman Duudson-joukkueensa. Jokainen joukkue saisi hyö-
dyntää oman maansa innovaatioita ennalta sovituissa kilpa-
lajeissa. Jokaisessa maassa kilpailua toteuttaisivat ”paikallinen 
Tekes” yhdessä maan omien duudsoniensa kanssa. Tämä olisi 
kansainvälinen kamppailu, jossa Suomi ja yritykset varmasti 
saisivat entistä enemmän näkyvyyttä. Idean saa varastaa, tulla 
mukaan tai kehittää paremmaksi. Nyt se on lähinnä mielessä 
kelluva ajatus. 

Suomalaiset ovat rohkeita ja innovatiivisia. Tätä suomalais-
ta sisua ja rohkeaa asennetta tehdä asioita toisin tulisi entistä 
äänekkäämmin tehdä näkyväksi kansainvälisesti. Pidetään 
reippaasti ääntä osaamisesta ja ratkaisuista ongelmiin. Ollaan 
ylpeitä siitä, mitä suomalaiset yhdessä saavat aikaan. Ollaan 
rohkeasti maailman parhaita, oli kyse mistä tahansa! 

Tutustu tarkemmin projektiin: Tekes.fi/Duudsonit

Linnusmaa, Miia 2017. Voisiko Tekes auttaa yrityksiä videomarkkinoin-
nin avulla. Case Duudsonit -opinnäytetyö.

Ali-Yrkkö, Jyrki & Rouvinen, Petri 2015. Suomen Mittelstand – Löy-
tyykö kasvu tästä yritysjoukosta? Helsinki: Taloustieto Oy.

Kauppalehti 2015. Markkinoinnin lisääminen kasvattaa liikevaihtoa ja 
-tulosta -uutinen 7.12.2015. <http://www.kauppalehti.fi/uutiset/mark-
kinoinnin-lisaaminen-kasvattaa-liikevaihtoa-ja--tulosta/urzRZxQF >
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Pieni ryhmä naisia oleilee Salon avoimen päiväkodin lattial-
la vaihdellen asentoa lepäävästä istuvaan toistensa esimerkin 
mukaan. Lapset leikkivät päiväkodin leluilla ja tunnelma on 
rento ja välitön. Naisten tekemä ryhmään tutustuttava harjoi-
tus on nimeltään ”Oma mukava asento”, jossa jokainen näyttää 
itselleen mieluisen oleskeluasennon ja muut toistavat asennon 
sekä sen näyttäjän nimen. 

Tämä on tilannekuvaus viime syksynä järjestetyltä maa-
hanmuuttajakotiäideille suunnatulta kurssilta, jonka Salon 
kansalaisopisto toteutti yhteistyössä Salon avoimen päiväko-
din kanssa. Kurssin nimi oli ”Kun sanat eivät riitä”. Dramaat-
tisesta nimestä huolimatta kyseessä oli matalan kynnyksen 
kurssi maahanmuuttajakotiäideille ja heidän lapsilleen ko-
toutumisen tukemiseksi. Kurssilla naisille tarjoutui mahdol-
lisuus paitsi suomen kielen harjoitteluun, myös itseilmaisun  
kehittämiseen erilaisin kuva- ja teatteri-ilmaisun harjoit-
tein.

Työvoiman ulkopuolisille maahanmuuttajaryhmille, lä-
hinnä eläkeikäisille ja kotiäideille, ei Salossa järjestetty vuon-
na 2016 mitään säännöllistä koulutustoimintaa. ”Kun sanat 
eivät riitä” oli pilottikurssi, jonka avulla testattiin kuva- ja 
teatteri-ilmaisuun keskittyvän kurssisisällön toimivuutta 
maahanmuuttajakotiäideille lapsineen. Tavoitteena kehittää 
kurssista sellainen kokonaisuus, joka olisi monistettavissa 
muuallekin Suomeen. Kurssi oli osa kulttuurituottaja YAMK 
-opinnäytetyötäni. Kurssin ohjaajina toimivat valokuvaaja ja 
taidepedagogi Andrea Vannucchi sekä teatteri-ilmaisun oh-
jaaja ja opettaja Sarika Lipasti. Kurssille osallistuneilta naisil-
ta, kurssin ohjaajilta ja avoimen päiväkodin henkilökunnalta 
kerätystä palautteesta nousseet, kurssin merkittävät teemat 

olivat: vanhemmuus, naiseus, ilmaisu, voimaantuminen ja 
oppiminen.

Tarve pilottikurssin järjestämiselle kumpusi sekä kasva-
vasta maahanmuuttajien määrästä Salon seudulla ja koko 
Suomessa että Salon kansalaisopiston maahanmuuttajatyön 
kehittämistarpeesta. Salossa vieraskielisten osuus kaupungin 
väestöstä oli vuoden 2015 lopussa 3,3 %. Määrä oli nousemaan 
päin vuoden 2015 tapahtuneen maahanmuuttoaallon seurauk-
sena. Tilastokeskuksen mukaan vieraskielisten osuus Suomen 
väestöstä oli vuoden 2016 lopussa jo 6,5 %, kun vuotta aiem-
min se oli ollut 4 % väestöstä. Myös Salon kansalaisopiston 
vieraskielisten opiskelijoiden määrä oli noussut ja vuonna 
2016 äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvia 
oli lähes 7 % opiston opiskelijoista.

”Kun sanat eivät riitä” -kurssille ilmoittautui yhteensä seit-
semän naista lapsineen. Ryhmä haluttiin pitää pienenä, koska 
avoimen päiväkodin tilat olivat aika pienet. Kurssille osallis-
tuneiden kotimaat olivat Afganistan, Iso-Britannia, Syyria, 
Venäjä ja Vietnam. Äidinkieliä oli ryhmäläisillä kuusi: arabia, 
dari, englanti, pashtu, venäjä ja vietnam. Kurssille osallistu-
neiden äitien keski-ikä oli 33 vuotta. Osalla kurssilaisista oli 
korkea-asteen tai keskiasteen koulutus, kun taas osa ei ollut 
käynyt koulua koskaan kotimaassaan ja oppinut luku- ja kir-
joitustaidon perusteet vasta Suomessa. Myös maassaoloaika 
vaihteli äideillä kahdeksasta vuodesta alle vuoteen. Maa-
hantulosyyt vaihtelivat myös: osa oli tullut puolison vuoksi 
Suomeen, osa oli pakolaistaustaisia ja osa taas turvapaikan-
hakijoita, joilla turvapaikanhakuprosessi oli vielä kesken. 
Ryhmä oli siis hyvin moninainen ja oppimislähtökohdiltaan  
erilainen. 

Kun sanat eivät riitä  
– kotoutumista maahanmuuttajaäideille 

Sini Lundgrén 
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Toiminnallisuus toimii!

Kurssilla ei tittelejä tai taustoja tuijoteltu, vaan elämäntilan-
teen ollessa jokaisella kutakuinkin samanlainen, keskusteltiin 
paljon lapsista ja arkielämästä lasten kanssa vieraassa maassa. 
Muuta yhteistä kieltä ei ollut kuin suomi, joten usein avuksi 
otettiin eleet, ilmeet, näyttäminen, piirtäminen, mobiilikään-
täjät ja kaverilta kysyminen. 

Kurssin myötä havaittiin, että toiminnallinen oppiminen 
on avainasemassa näin heterogeenisen ja haastavan asiakas-
ryhmän kanssa toimittaessa. Toiminnallisuus mahdollisti 
myös lasten huomioimisen paremmin, kun monet kurssilla 
tehdyt harjoitukset olivat sellaisia, että tekemiseen voi ottaa 
lapsen mukaan. Myös avoin päiväkoti paikkana oli sekä lasten 
että äitien puolesta hyvä valinta, lapsille riitti tekemistä mie-
lenkiintoisten lelujen parissa ja äidit löysivät avoimen päivä-
kodin palvelut kurssitoiminnan ulkopuolellakin. 

Kurssin päätteeksi keräsin palautetta niin kurssille osallis-
tuneilta naisilta, kurssin ohjaajilta kuin Salon avoimen päi-
väkodin henkilökunnaltakin. Palautteen perusteella kokosin 
mallin kurssisisällöistä, joka helpottaa kurssisuunnittelua 
jatkossa ja jota voi hyödyntää kotoutumista tukevien kurssien 
suunnitteluun muuallakin kuin Salossa. 

Sisällöissä kuvataiteen ja teatteri-ilmaisun yhdistelmä oli 
toimiva, mutta kurssiin olisi voinut lisätä myös muuta liikeil-
maisua, kuten tanssia, tai enemmän käytännönläheisiä asioi-
ta, kuten tutustumiskäyntejä vapaa-ajanpalveluita tuottaviin 
paikkoihin. Myös vanhemmuutta tukevat tietoiskut riittävän 
havainnollisin esimerkein olisivat voineet olla osa kurssia. Jos 
kurssisisältöä kehitettäisiin tähän suuntaan, tulisi nämäkin  

tietoiskut toteuttaa toiminnallisesti ja lapset huomioiden. 
Kurssin ryhmäkoon tulee olla pieni, jotta kaikkien osallistuji-
en erilaiset lähtötasot voidaan huomioida. 

Kotoutumista naisten vertaistuen avulla

Alussa kuvailemani harjoitus tehtiin heti ensimmäisellä kurs-
sikerralla. Kurssin järjestäjän näkökulmasta huomionarvois-
ta oli se, miten toisilleen tuntemattomat naiset rentoutuivat, 
heittäytyivät ja nauroivat läpi harjoituksen. Tämä valoi uskoa 
siihen, että kurssille oli tilausta ja se tulisi onnistumaan hyvin. 
Mukavaksi koettu tekeminen motivoi naisia kurssilla käymi-
seen ja toimiva ryhmädynamiikka auttoi kurssiin sitoutumi-
sessa alusta asti. 

Ryhmäläiset olivat kiinnostuneita suomalaisista tavoista ja 
ohjaajien omista kokemuksista. Jokaisella kurssikerralla varsi-
naisen ohjelman lisäksi naisilta tuli monia kysymyksiä esimer-
kiksi suomalaisesta yhteiskunnasta, vapaa-ajanviettotavoista, 
ruokakulttuurista, perhesuhteista, liikenteestä sekä kulttuu-
ri- ja liikuntapalveluista. Myös lasten kasvatukseen ja lasten 
kanssa toimimiseen liittyviä kysymyksiä tuli kurssilaisilta, kun 
naiset halusivat ymmärtää suomalaisia tapoja ja toimia itse 
keskivertoperheenäidin tavoin. Avoimen päiväkodin henkilö-
kunnan kautta nousi myös esiin erilaisia kasvatuskysymyksiä 
ja asioita, joita piti selittää kurssille osallistuneille äideille.

Naisten kohtaaminen ja yhdessäolo nousivat kurssipalaut-
teessa esiin naisten erittäin tärkeiksi kokemina asioina. Mika 
Raunion mukaan tärkeä osa kulttuuritarjontaa onkin sen 
sosiaalinen anti, mahdollisuus ihmisten kohtaamiseen ja eri 

Kun sanat eivät riitä -kurssin perusteella syntynyt malli kotoutumista tukevien kurssien sisältöjen suunnitteluun. 
Lundgrén, 2016. 
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ryhmien välisten rajojen ylittämiseen. Tässä kulttuuripalvelut 
voivat olla merkittävässä asemassa. 

Oulun seudun setlementin toteuttamassa Naisten koulu 
-hankkeessa taas havaittiin, että maahanmuuttajanaisten elä-
mänhallinnan tukemisessa tärkein tekijä on kielitaito ja suu-
rin haaste on sen puute. Suomessa maahanmuuttajanainen 
joutuu monesti ensimmäistä kertaa elämässään pohtimaan 
sitä, kuka hän on. Naiselta odotetaan yksilöllisyyttä, omaa tah-
toa ja oman elämän suunnittelua. Kielitaidon kehittämiseksi 
olisi hyvä olla turvallinen ja hyväksyvä ympäristö, jossa kie-
lenkäyttöä arkitilanteissa voisi harjoitella ja sitä kautta nostaa 
itseluottamusta. 

”Kun sanat eivät riitä” -kurssi tarjosi salolaisille maahan-
muuttajakotiäideille juuri tällaisen tilaisuuden. Kurssilla nai-
set uppoutuivat muun muassa käsillä tekemiseen ja kollaasi-
en sommitteluun keskustellen samalla keskenään suomeksi 
kaikenlaisista asioista. Tunnelma oli tällaisina hetkinä todella 
rentoutunut ja välitön. Joillakin kerroilla keskustelu ja sanojen 
opettelu oli vilkasta ja aktiivista. Välillä äidit taas olivat väsy-
neitä ja flunssaisia, jolloin keholliset harjoitukset ja liikehar-
joitukset tuntuivat sujuvan helpommin kuin kielen opettelu. 

Loppupalautteessa naiset itse nostivat juuri naisverkoston 
tärkeäksi kotouttavaksi tekijäksi ja yhdeksi suurimmista syistä 
siihen, miksi kurssi koettiin niin onnistuneeksi. Hyvän ryh-
mähengen ja naisten vertaistuen siivittämänä kurssille asete-
tut tavoitteet itseilmaisun kehittämisestä ja voimaantumisesta 
olivat mahdollista saavuttaa.

Voimaantumista itseilmaisun keinoin

Jo kurssia suunnitellessamme asetimme tavoitteiksi tarjota 
ryhmäläisille voimaantumisen kokemuksia sekä vertaistu-
kea. Tavoitteeseen päästäksemme päätimme ottaa sisältöön 
omakuvien ottamisen ja niiden 
käsittelyn. Koivula ja Kuikka to-
teavat taidelähtöisiä menetelmiä 
käsittelevässä teoksessaan See 
me! omakuvan voimaannutta-
van. Omakuvan kautta henkilö 
voi tutkia eri puolia itsestään ja 
oppia hyväksymään itsensä pa-
remmin. 

Teatteri-ilmaisun harjoitteet 
toivat kurssille toiminnallista 
kielenoppimista sekä improvi-
saation kautta tapahtuvaa ryh-
mäytymistä. Improvisaatio on 
muutosta aikaan saava väline, 
jonka vaikutukset liittyvät ryh-
mässä toimimiseen ja yhdessä 
leikkimiseen. Elina Rainion mu-
kaan myös fyysisen tekemisen ja 

tilanteisiin heittäytymisen kautta henkilö voimaantuu ja oppii 
uusia puolia itsestään. 

Kurssisuunnitelmaan päätimme jättää väljyyttä, jotta ryh-
män omat toiveet ja vahvuudet voitiin ottaa myös huomioon 
toteutuksessa. Alussa keskityimme tutustumiseen ja ryhmäy-
tymiseen, sitten otimme omakuvia, joita käsiteltiin kurssilla eri 
metodein. Teatteri-ilmaisun osalta päätimme keskittyä naisten 
itseilmaisun tukemiseen yksinkertaisilla improvisaatioharjoit-
teilla. Ohjelmassa oli monipuolisia liike- ja aistiharjoituksia,  
joiden myötä naiset oppivat myös suomen kielen sanastoa, 
esimerkiksi verbejä ja kehonosia. 

Kurssin suunnitelmat elivät sitä mukaa, kun tutustuim-
me ryhmäläisten tarpeisiin. Ohjelma saattoi myös muuttua 
kurssikerran aikana, kun huomattiin, että jollekin asialle oli 
tarpeen ottaa enemmän aikaa, tai huomattiin jonkun har-
joitteen innostavan ja hyödyttävän naisia erityisesti. Kurssin 
yksi tavoite olikin juuri ryhmäläisten osallistaminen, heidän 
tarpeidensa kuunteleminen ja sitä kautta heidän kotoutumi-
sensa tukeminen. Johanna Lasonen ja Mia Halonen toteavat 
tutkimuksessaan, että osallistamisessa on kysymys ohjaajan 
kannalta kyvystä kuunnella ja ymmärtää, tulkita nonverbaa-
leja signaaleja ja mukautua tilanteeseen. Tämä mahdollistaa 
uusien asioiden löytämisen, tietojen ja taitojen hankkimiseen 
sekä näkökulmien ja käytäntöjen kriittisen analysoimisen. 
Tätä kutsutaan osallistavaksi kompetenssiksi ja se on edelly-
tys yhdessä oppimiselle. Osallistavaan kompetenssiin kuuluu 
myös kyky hankkia aihealueesta tietoja ja taitoja. Ohjaajan 
eläminen hetkessä, joustavuus ja avoin asenne luovat juuri sen 
perustan, jolle toimiva kulttuurienvälinen vuorovaikutus ja 
yhteistoiminta rakennetaan.

Tavoitteeksi asettamamme voimaantuminen nousi ilok-
semme esiin myös kurssipalautteissa. Naiset nauttivat kurs-
siohjelmasta, huomasivat pärjäävänsä ja saivat onnistumisen 
kokemuksia. He kokivat itsetuntonsa kohonneen ja he löysivät 

itsestään uusia voimavaroja. Juha 
Siitosen mukaan ympäristöllä on 
tärkeä merkitys voimaantumisen 
mahdollistamisessa. Jotta voi-
maantumista voi tapahtua, on 
ihmisen tunnettava olevansa ter-
vetullut, hyväksytty, arvostettu 
ja kunnioitettu. Ilmapiirin tulee 
olla avoin, kannustava, suvaitse-
va ja vapaa. Ihmisiä pitää kan-
nustaa ja toimintojen tulee olla 
joustavia. Tällainen avoin, vapaa 
ja kannustava ympäristö tukee 
voimaantumista. 

Ilmapiirillä on vaikutusta 
myös ihmisen oppimiskykyyn 
ja oppimismotivaatioon. Voi-
maannuttava ympäristö on myös 
oppimista tukeva ympäristö. Sen 

Hyvän ryhmähengen 
ja naisten vertaistuen 
siivittämänä kurssille 

asetetut tavoitteet 
itseilmaisun 

kehittämisestä ja 
voimaantumisesta 
olivat mahdollista 

saavuttaa.
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sijaan pelko epäonnistumisesta, syyttämisestä ja tuomitsemi-
sesta vähentää luovuutta ja oppimista sekä estää voimaantu-
mista. Kurssiryhmän naiset toivoivat jatkossakin erityisesti 
naisille järjestettyjä kursseja. Myös kurssin ohjaajat kokivat 
vertaisuuden ja samankaltaisuuden kokemuksia naisryhmän 
jäsenten kanssa hyvin erilaisista lähtökohdista ja taustoista 
huolimatta. 

Oppimista ja osaamisen jakamista

Oppimista tapahtui kurssin myötä hyvin monisuuntaisesti. 
Ohjaajat oppivat sekä ryhmäläisiltä että toisiltaan. Maahan-
muuttajataustainen ohjaaja toi oman kokemuspohjansa myötä 
osaamista riittävän selkeään ja tahdiltaan omaksuttavissa ole-
vaan puhetapaan. Äidinkielenään suomea puhuvalle oli vaikea 
mieltää, miten hitaasti ja yksinkertaisesti pitää puhua, vaikka 
kokemusta maahanmuuttajien ohjaamisesta ja opettamisesta 
olikin. Tämä oli iso oppimiskohta kurssin ohjaukseen liittyen. 
Naiset oppivat kurssilla suomen kielen lisäksi paljon asioita 
suomalaisesta yhteiskunnasta ja salolaisista lapsiperheiden 
palveluista. Avoimen päiväkodin henkilökunta oppi kanssa-
käymisestä maahanmuuttajien kanssa ja sai rohkeutta heidän 
kanssaan toimimiseen. Oppimiskokemuksena kurssille osal-
listuneiden naisten kokema heittäytyminen ja innostuminen 
harjoituksista olivat varmasti merkityksellisimpiä. 

Toiminnallinen oppiminen oli monelle kurssilaiselle uusi 
kokemus. Marja Kannelsuo nostaa artikkelissaan ”Monikult-
tuurisia kohtaamisia toiminnallisin menetelmin”, toiminnalli-
sen oppimisen avainasiaksi osallisuuden. Kurssilaisten erilaiset  

taustat ja osaamistasot olisivat perinteisellä kielikurssilla ol-
leet melko haastava yhdistelmä. Tällä kurssilla koettiin kurs-
silaisten erilaisten lähtötasojen huomioiminen helpoksi, kii-
tos toiminnallisten opetusmenetelmien ja taidelähtöisyyden. 
Kielitaidolla ja koulutuksella ei ollut merkitystä, kun jokainen 
pystyi osallistumaan harjoitteisiin omista lähtökohdistaan. 
Kannelsuon mukaan myös ryhmällä ja yhdessä tekemisellä on 
tärkeä rooli: ryhmässä saadut kokemukset auttavat ihmisen 
itsetuntemuksen syventämisessä. Luova toiminta auttaa itsen-
sä kehittämisessä ja ihminen löytää toiminnallisuuden avulla 
uusia puolia itsestään.

Maahanmuuttajanaisten  
kotoutumisen tukemista

Kotoutumisen tukemisessa tärkeää on ottaa huomioon naisten 
erilaiset lähtökohdat. Maahanmuuttajanaisille suunnattujen  
kurssien sisällöissä kannattaa ottaa huomioon se, että toi-
minnassa annetaan jokaiselle mahdollisuus ilmaista itseään, 
löytää oma henkilökohtainen potentiaalinsa ja osoittaa omaa 
osaamistaan. Osallistuminen ja itse tekeminen aktivoivat 
ja oppimisen sekä onnistumisen kokemukset motivoivat ja 
voimaannuttavat kurssilaisia. Toiminnassa tärkeää on lasten 
huomioiminen ja naisverkoston antama tuki niin äitiyden kuin 
vanhemmuudenkin kysymyksissä. Maahanmuuttajakotiäitien 
kurssi- tai kerhotoimintaa kannattaakin toteuttaa kodinomaises-
sa paikassa, missä turvallisen ilmapiirin luominen on helppoa. 

Vapaa-ajan palvelujen näkökulmasta maahanmuuttajanai-
sille suunnattujen toimintojen avainasemassa ovat lapset. Jos 

Maahanmuuttajaäideille suunnatun kurssin ryhmäkoko kannattaa pitää pienenä,
 jotta kaikkien oma osaaminen ja tarpeet voidaan ottaa huomioon. Kuva: Sini Lundgrén. 
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lapsille ei ole paikkaa tai tilaa toiminnassa, eivät äiditkään pääse  
osallistumaan. Toiminnallinen tekeminen sopii monesti lapsil-
lekin. On otettava kuitenkin huomioon, että pienillä lapsilla ei 
ole vielä taitoa keskittyä ohjeistuksiin vaan mallin ja ohjeiden 
on tultava äidin kautta. Toinen vaihtoehto on huolehtia siitä, 
että lapsilla on hoitaja paikan päällä kurssitoiminnan ajan. 

Tuula Joronen on tutkinut maahanmuuttajien vapaa-aika- 
ja kulttuuripalvelujen käyttöä pääkaupunkiseudulla. Hänen 
mukaansa niin sanotun kulttuurisen etäisyyden huomioi-
minen vapaa-ajan palvelujen, erityisesti kulttuuripalvelujen, 
suunnittelussa on palvelujen saavutettavuuden kannalta erit-
täin tärkeää. Toimintatavat ja palvelut Suomessa saattavat olla 
maahanmuuttajan omaan kulttuuriin verrattuna hyvin erilai-
sia tai täysin vieraita. Tämä kulttuurinen etäisyys aiheuttaa 
sen, että maahanmuuttajat eivät tiedä kaikkien, meidän sil-
missämme yleistenkin, vapaa-ajanpalvelujen olemassaolossa. 
Kulttuurinen etäisyys aiheuttaa myös sen, että palveluita ei 
välttämättä koeta tarvittavan. 

Kurssin yhtenä tavoitteena oli rohkaista naisia osallistu-
maan vastaaviin palveluihin jatkossakin. Kurssien kehittä-
misen kannalta ehkä haasteellisin kysymys olikin maahan-
muuttajanaisten osallistumiskynnyksen madaltaminen ja 
tiedonkulun parantaminen. Kun naiset saivat tietää kurssis-
ta ja löysivät oikeaan aikaan oikeaan paikkaan, oli loppu jo 
helppoa. Onnistuneet kurssisisällöt takasivat sen, että kurssille 
osallistuminen koettiin mielekkääksi ja hyödylliseksi.

Opinnäytetyöni ja kurssin kokemusten myötä Salon kan-
salaisopisto yhteistyökumppaneineen on hakenut hankerahoi-
tusta säännöllisen kurssitoiminnan järjestämiseksi työvoiman 
ulkopuolisille maahanmuuttajille. Toivottavasti jatkossakin 
Salossa on mahdollisuus kokea voimaantumista, oppimista ja 
vertaistukea maahanmuuttajanaisille suunnatulla kurssilla! 

Lundgrén, Sini 2017: ”Kun sanat eivät riitä” – Taidelähtöiset menetelmät 
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Pöytyä on maaseutumainen 8 500 asukkaan kunta Varsi-
nais-Suomessa, noin neljäkymmentä kilometriä Turusta Tam-
pereelle päin. Erityisesti 2000-luvulla kansalliset hankkeet: 
kuntien palvelurakenneuudistus (PARAS-hanke), kilpailuky-
kysopimus (Kiky), sosiaali- ja terveydenhuollon palvelura-
kenteen ja alueellisesti vaikuttava maakuntauudistus, ovat 
muokanneet kuntakenttää. Vaikutukset ulottuvat kunnan 
yleiseen kulttuuritoimeen kuten koko kuntasektoriin. Kuntien 
organisaatioprosessit ovat käynnissä ja kunnissa valmistellaan 
uusia hallintosääntöjä ja rakenteita muokataan vastaamaan 
paremmin tulevaisuuden kuntaa.

Pöytyällä on tehty ensimmäinen kuntaliitos vuonna 2005 
naapurikunta Karinaisten kanssa. Vanhat kunnat, Pöytyä ja 
Karinainen, lakkautettiin ja perustettiin uusi Pöytyän kunta. 
Neljä vuotta myöhemmin lähellä oleva Yläne liitettiin Pöy-
tyään ja jälleen vanhat kunnat lakkautettiin. Kuntaliitosten 
myötä perustettiin kaksi kertaa uusi Pöytyän kunta. Kulttuu-
ritoimen hallinnon kannalta muutokset eivät olleet huonoja, 
sillä vapaa-aikatoimeen saatiin lisäresursseja. Kahden hengen 
työyhteisöstä tuli neljän henkilön organisaatio, jonka vas-
tuualueena oli kulttuuri-, liikunta- ja nuorisoasiat. Muutos 
on tuonut mukanaan uutta virtaa ja erilaisia näkökulmia, kun 
erilaisia toimintatapoja on yhdistetty ajan kuluessa yhdeksi. 
Uusi organisaatio ei kuitenkaan toimi ilman yhteistyökykyä ja 
halua olla muutoksessa mukana.

Pöytyä on kasvanut fyysisesti liitoksen myötä: kolme kun-
takeskusta, laaja ja merkittävä luonto- ja ulkoilukohde Kuhan-
kuoron retkeilyreitistö ja Pyhäjärven rannassa sijaitsevat niin 
Valasrannan tanssilava kuin Kalikan virkistysaluekin lisäsivät 
kunnan pinta-alaa. Oman kunnan identiteetin merkitys on 

korostunut ja se halutaan säilyttää. Kuntalaiset ja yhdistykset 
edustavat omaa paikallista aluetta pinta-alaltaan laajan kun-
nan sisällä. Tässä on ollut kulttuuritoimelle tilaisuus olla silto-
jen ja yhteistyön rakentajana. Kulttuuritoimen näkökulmasta 
liitoksen jälkeen kulttuuritoimi sai Pöytyällä uusia kolmannen 
sektorin toimijoita kuten esimerkiksi Yläneen kotiseutuyh-
distyksen, josta tuli aktiivinen yhteistyökumppani. Uusien 
yhteistyökumppanien (Yläneen Musiikin Ystävät, LC Yläne ja 
Yläneen yrittäjät) kanssa toteutetaan Yläneen Säpinät -kesäta-
pahtuma. Kieltämättä virkamiehen rooli on välillä ollut tuli-
linjalla seisomista. Loppujen lopuksi kuitenkin keskustelun ja 
tutustumisen kautta on huomattu tavoitteiden olevan yhteisiä. 
Kulttuuritoimi on verkostoitunut kolmannen sektorin kanssa 
ja tutustunut asukkaisiin näiden asuinpaikasta riippumatta. 
Kahden kuntaliitoksen jälkeen asukkaat ovat huomanneet 
oman kylän, asuinalueen, merkityksen uudella tavalla. Per-
soonalliset kuntalaiset ovat osa pienen kunnan elinvoimaa.

Kunnat ovat erilaisia

Kuntaliiton projektikoordinaattori Anna Vainionpää rakentaa 
tulevaisuuden pienen kunnan nelikentän ympärille, jossa on 
neljä kuntatyyppiä: reunakunta, ohut kunta, verkostokunta ja 
kehittynyt kunta. Nelikentässä on kaksi ulottuvuutta: kehittä-
misaspekti ja kuntalaiset. Kuntatyypin ratkaisee se, kehittääkö 
kunta itseään omaehtoisesti vai ulkoapäin ohjatusti. Kuntalaiset 
ovat Vainionpään nelikentässä tiettyyn paikkaan sijoittuva vä-
estö tai toisaalla aktiivinen toimija ja voimavara kunnalle. Pöy-
tyällä ja pienessä kunnassa asukkaat tulee nähdä voimavarana.

Taina Myllynen

Kulttuuri pelastaa pienen kunnan
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Kunnat erottuvat toisistaan kulttuuritoimen näkökulmasta 
ja olen jakanut pienet kunnat kolmeen kategoriaan: kulttuu-
rikunta, tavallinen kunta ja minimikunta. Kulttuurikunta on 
edistyksellinen, kulttuuriarvot tiedostava ja niitä aktiivisesti 
hyödyntävä kunta. Toisena ääripäänä on minimikunta, jossa 
kulttuuria ei ymmärretä, eikä sen merkitystä tiedosteta ja sii-
hen ei uhrata resursseja. Pöytyä sijoittuu toistaiseksi tavalli-
nen kunta -kategoriaan, mutta kunnassa on paljon kulttuuriin 
liittyviä voimavaroja. Nämä tulee nostaa esille osaksi kunnan 
menestystä. Pöytyän kulttuurivahvuuksia ovat alueen pitkä ja 
merkittävä kulttuurihistoria, paikallinen vahva identiteetti ja 
vetovoimaiset kulttuurikohteet kuten taide- ja tiedeprojek-
ti Khronoksen talo ja ITE-taiteilija Kyösti Iitin Enkelipuisto. 
Alueella on innokkaita kulttuuritoimijoita ja -harrastajia, jot-
ka myös edistävät kuntalaisten hyvinvointia.

Hallitus on vuonna 2016 linjannut tulevan maakuntahal-
linnon tehtäviä ja kunnalla on edelleen vastuu kulttuuripal-
veluista. Kunnat ovat paikallisen osallistumisen, demokratian, 
sivistyksen ja elinvoiman yhteisöjä, jotka hoitavat asukkaiden 
päättämiä itsehallintotehtäviä ja laissa säädettyjä tehtäviä. 
Kunnalla on tulevaisuudessakin vastuu osaamisen ja sivistyk-
sen sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, liikunta-, 
kulttuuri- ja muista vapaa-ajan palveluista. Kunta pysyy fyysi-
sesti paikallaan ja kulttuuritoimen tehtävä on olla hyvinvoin-
nin edistäjä tulevaisuuden kunnassa.

Erilaiset hankkeet ovat keskittyneet taiteen ja hyvinvoinnin 
edistämiseen. Taideyliopiston koordinoima ArtsEqual-hanke 
tutkii, kuinka taide julkisena palveluna voi lisätä yhteiskun-
nallista tasa-arvoa ja hyvinvointia 2020-luvun Suomessa. 
Vastaavasti Taikusydän on taiteen ja hyvinvoinnin yhteyksien  

kehittämisen ja viestinnän yhteistyöverkosto, joka kehittää 
ratkaisuja taiteen, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten py-
syviksi hyvinvointia edistäviksi palveluiksi. Näiden hankkei-
den innostamana Pöytyällä taide- ja kulttuuripalvelut ovat 
myös hyvinvointipalveluja. Esimerkiksi kulttuuritoimi ja Au-
ranlaakson kansalaisopisto ovat järjestäneet muun muassa 
laitoshoidossa oleville vanhuksille erilaisia kädentaito-ryhmiä 
puutöistä maalaukseen. 

Erilaisissa tilanteissa erityisesti pienen kunnan kulttuuri-
toimen tulee olla rohkea ja ennakoida tulevaisuutta. Kulttuuri 
ja taide tuottavat ihmisille uusia palveluja ja henkistä ravintoa. 
Kulttuuri pelastaa pienen kunnan tuottamalla kuntalaisille 
hyvinvointia ja asukkaiden kautta kunnalle elinvoimaa tu-
levaisuutta varten. Kulttuuritoimi profiloi kunnan ja erottaa 
pienenkin kunnan omaksi persoonalliseksi paikaksi ja hen-
kisesti arvokkaaksi alueeksi asua. Kuntaliitokset luovat uusia 
hallinnollisia rajoja, mutta paikat ja asukkaat eivät katoa, vain 
kunnan nimi saattaa vaihtua. 

Yhteistyö mahdollistaa enemmän

Pöytyällä kulttuuritoimi luo uusia toimintatapoja ja kohtaa-
misia, esimerkiksi Kesäkäpälät päiväleirillä torstai on senio-
ripäivä, jolloin eläkeläiset tulevat syömään ja olemaan lasten 
kanssa. Tämä kohtaaminen on ollut todellinen ja toimiva: pie-
ni poika esittelee ylpeänä Aimolle, seniorille, rakentamaansa 
pahvitaloa. Aimoa odotetaan paikalle myös seuraavalla vii-
kolla, sillä hän osaa neuvoa, miten oveen tehdään lukko. Täs-
sä kohtaamisessa miesmallia kaipaava poika seuraa tiiviisti  

Kuva Stefanie Zawaski 
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eläkeläistä, jolla on tärkeä tehtävä eikä hänen tarvitse olla 
yksin kotona. Kulttuuritoimella on suuria tehtäviä, sillä sen 
pitäisi kyetä vastaamaan kuntalaisten viihtyvyydestä ja myös 
maahanmuuttajien integroimisesta ja kantaväestön identi-
teetin vahvistamisesta. Aluksi ajatusta leirille tulevista eläke-
läisistä vierastettiin, mutta kaksi kesää ovat osoittaneet idean 
toimivan. Leirillä lapsi ja eläkeläinen rakentavat käsillään pah-
vitaloa. Seuraavaksi kokeillaan palvelukeskusten ruokapalve-
lujen tarjoamista kesälomalla oleville koululaisille. Näin pal-
velukeskuksiin saadaan vierailijoita ja lapsille edullista ruokaa 
vanhempien ollessa töissä.

Pöytyällä vastaus kulttuuritoimen moninaisiin tehtäviin on 
yhteistyö. Laajan ja toimivan yhteistyöverkoston merkitys on 
suuri ja korvaamaton. Pienen kunnan resurssit ovat pienet, 
joten yhteistyöllä ja yhdistämisellä saadaan enemmän palve-
luja ja henkilöresursseja. On mahdollista, että kulttuuritoimen 
painopisteet ja tehtävät määritellään opetus- ja kulttuurimi-
nisteriön lisäksi myös maakuntatasolla. Olennaista on, että 
paikallistason kulttuuritoiminta hyödyntää erityispiirteitään 
omista lähtökohdistaan. Taide- ja kulttuuripalvelut voivat 
muokata kunnasta persoonallisen ja erityisen. Pöytyän voima-
varoja ovat pitkä kulttuurihistoria, mielenkiintoiset kulttuuri-
kohteet, ITE-taiteilija Kyösti Iitin Enkelipuisto ja Lönnströmin 
museon taide- ja tiedeprojekti Khronoksen talo, ja kunnan 
sijainti lähellä Turun kaupungin kehyskuntia. 

Kimmo Kainulainen kirjoittaa Helsingin ylipiston julkai-
sussa Elämyksistä elinkeinoja – Kulttuuritapahtumien paikal-
listaloudelliset merkitykset maaseutukunnille ja kaupungeille 
siitä, miten kulttuurisektori vaikuttaa alueelliseen kehitykseen. 
Kulttuurilla on merkitystä kunnan tulevaisuuden ja olemassa-
olon kannalta. Pienten kulttuurihistoriallisesti rikkaiden tai 
houkuttelevien taide- ja kulttuurikohteita omaavien kuntien 
on mahdollista olla olemassa tulevaisuuden kulttuurikuntana. 
Sodankylä ja sen elokuvajuhlat ovat tästä hyvä esimerkki. Yh-
teistyössä eri tahojen kanssa kulttuuritoimi luo merkityksel-
lisen kulttuurikunnan ja toimivat palvelut. Pienissä kunnissa 
ei ole museoita eikä kotiseutuarkistoja. Yksi kulttuuritoimen 
tärkeimmistä tehtävistä on tuoda esille ja tallentaa alueen pe-
rinnettä ja kulttuurihistoriaa, mikäli ei ole muuta tahoa tätä 
tehtävää täyttämässä. Paikallisen minä-kuvan vahvistaminen 
on identiteetin esille tuomista, jotta asukas voi olla ylpeä pöy-
tyäläinen, yläneläinen tai kyröläinen. Persoonalliset, ihmislä-
heiset, asiantuntevat, luonto- ja matkailuarvot tunnistava kult-
tuuritoimi on haluttu yhteistyökumppani.

Pöytyällä kunnallisten toimijoiden erikoistuminen ja yh-
teiset ylikunnalliset hankkeet vahvistaisivat kuntaa. Esimer-
kiksi yhteinen kotiseutuarkisto, josta hyötyy koko seutukunta 

yhdessä maakunta-arkiston kanssa. Kulttuuritoimi palvelee 
kaikkia asiakkaita, ei vain kuntalaisia vaan myös vierailijoi-
ta. Loimaan seutukunnalla voisi olla yhteisiä kulttuurityön-
tekijöitä, jotka keskittyvät alueen matkailuun ja imagon ra-
kentamiseen. Yhteiselle taiteilijalle riittäisi kokoaikainen työ 
useamman kunnan alueella: viisi kuntaa ja yksi päivä viikossa 
jokaisessa kunnassa. Pienillä kunnilla on vähän resursseja ja 
yhdessä toimiminen mahdollistaa enemmän toimintaa ja hyö-
dyntää kaikkia.

Kulttuurikunta Eura

Varsinaissuomalainen Euran kunta on lähtenyt rohkeasti ke-
hittämään kuntaa kulttuurin avulla. Kulttuuritoimella on ollut 
tiivis yhteistyö matkailuun ja hallintopalveluihin. Kulttuuri 
nähdään kunnassa asiana, jonka pitäisi läpäistä kaikki eri pal-
velualat ja niiden toiminta. Eurassa kuntaimagon ja kuntai-
dentiteetin yksikkö on kulttuuritoimen vastuualueena. Kult-
tuuritoimi vastaa myös matkailuun ja viestintään liittyvistä 
asioista. Kulttuuri ja imago ovat tulevaisuuden Euran tärkeäk-
si koettuja osa-alueita. Peruspalvelujen lisäksi asuinpaikan 
valintaan vaikuttavat ratkaisevasti lasten harrastusmahdolli-
suudet, lasten taiteenperusopetus, luontoasiat ja rakennettu 
ympäristö. Hyvinvoinnin edistäminen tulee juuri kulttuuri- ja 
vapaa-aikasektorille ja tämä liittyy osallisuuteen ja kuntalais-
ten aktiivisuuteen. 

Kulttuuri pelastaa sellaisen pienen kunnan, jossa on ole-
massa paikallista ja arvostettua kulttuuria. 
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Teattereiden kävijämäärät ovat vähentyneet koko 2010-luvun 
ja uhkana on teatterin pysyvä kiinnostavuuden lasku. Vaikka 
teatterilippujen myynti lähti lievään nousuun vuonna 2015, 
myytyjen lippujen määrässä ollaan edelleen alempana kuin 
90-luvun lamavuosina. Suomen Teatterit ry:n teettämän 
kyselyn mukaan koti-illat ovat teatterin suurin kilpailija va-
paa-ajanvietossa ja niiden suosio on jopa kasvussa. 

Teattereiden tulevaisuuden haasteita lisää avustusten vä-
heneminen ja epävarmuutta kasvattaa tuleva kulttuurin val-
tionosuusuudistus. Nopea reagointi ei ole helppoa, koska 
uuden näytelmän tuottamiseen menee aika 1-2 vuotta, jonka 
aikana on ehtinyt tapahtua olennaisia muutoksia toimintaym-
päristössä. Nykyinen valtionosuusjärjestelmä perustuu hen-
kilötyövuosiin, jolloin toiminnan tehostaminen voi aiheuttaa 
henkilöstökulujen pienentyessä avustusten pienenemisen. 
Tämä ei välttämättä tue uudistumista ja kannusta innovatii-
visiin ratkaisuihin. Myös valtionosuusjärjestelmää uudistavan 
työryhmän ensimmäisen vaiheen julkaisussa tuodaan esille 
nykyjärjestelmän jäykkyys, joka ei mahdollista toiminnan 
suurta vaihtelua tai uudistumista.

Tulevaisuuden ennakointia voidaan tehdä havainnoimalla 
trendejä ja heikkoja signaaleja. Niiden testaamiseen ja hyö-
dyntämiseen voidaan käyttää kokeilukulttuuria. Trendit ker-
tovat lähimenneisyydestä ja tässä hetkessä näkyvästä muu-
toksen suunnasta, joka voi jatkua samana tulevaisuudessakin. 
Tämä sisältää kuitenkin varoituksen siitä, että mikään ei takaa 
suunnan jatkumisen samanlaisena tulevaisuudessa. Teatterin 
vakiintunut tuotantorakenne vaatii jatkuvaa havainnoin-
tia, jotta trendien suunnanmuutokset huomataan riittävän  
ajoissa.

Trendien havainnoimisen riskeihin liittyy tahaton sokeus. 
Esimerkiksi teattereiden katsoja-analyyseissä eläkeläiset tyy-
pillisesti yleistään yhdeksi ryhmäksi. Todellisuudessa heistä 
löytyy monta erilaista kohderyhmää esimerkiksi vapaa-ajan-
käytön kannalta tai taloudelliselta tilanteeltaan. Trendejä seu-
rattaessa pitää tiedostaa mitkä asiat liittyvät oikeasti toisiinsa.

Katsojat taksilla kotisohvalta katsomoihin

Siinä missä trendit ovat varma, ennustettavissa oleva suunta 
tai tapahtumasarja, heikot signaalit ovat luonteeltaan ensim-
mäisiä varoitusmerkkejä tai vihjeitä tulevista mahdollisuuk-
sista. Joistain heikoista signaaleista kehittyy trendejä, ja se joka 
pystyy tunnistamaan niitä, on muita paremmassa asemassa. 

Teoksessa strategioiden käytöstä Tero Vuorinen tiivistää 
heikkojen signaalien käsittelyn neljään vaiheeseen: signaa-
lien keräämiseen, niiden lajitteluun, analysointiin ja lopuksi 
toimenpiteistä päättämiseen. Heikkoja signaaleja voi havaita 
kaikkialta: erilaisista medioista, tutkimuksista ja erilaisista 
keskusteluista. Niitä löytyy seuraamalla kilpailijoiden toimin-
taa tai yrityksiä aivan eri toimialalla. Mika Mannermaa kehot-
taa ennakoinnin käsikirjassaan kiinnittämään erityistä huo-
miota asioihin, joita vähätellään. Kuinka moni olisi uskonut, 
että tietokoneet tulisivat mahtumaan taskuun! 

Hämeenlinnan kirjastotoimenjohtaja Inkeri Jurvanen 
kertoo kirjaston henkilökunnan tekevän havaintoja myös va-
paa-ajallaan ja Hämeenlinnan kaupunginmuseon amanuenssi 
Antti Krapu kertoo näyttelyiden valvojien keräävän museovie-
railijoilta kuiskutusinformaatiota. Hämeenlinnan Teatterissa  

Heikoilla signaaleilla  
teatterikatsojat pois kotisohvalta

Petri Pakarimäki
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kerätään jälkimarkkinointisähköpostin kautta asiakaspalau-
tetta, jota käsitellään säännöllisesti toimistokokouksissa ja 
henkilökuntapalavereissa. Tämä on mahdollistanut nopean 
reagoinnin esimerkiksi asiakastiloissa oleviin puutteisiin. 

Heikkojen signaalien käsittelyn toisessa vaiheessa signaale-
ja yhdistellään ja niistä pyritään näkemään nousevia ilmiöitä. 
Signaalien ryhmittelyyn kannattaa valita sellaisia yläotsikoita, 
jotka ovat organisaation oman toiminnan kannalta keskeisiä. 
Teatterissa yksi yläotsikko voisi olla: ”Miten saadaan ihmiset 
liikkeelle kotisohvalta?”. 

Vuoden 2016 alussa kerrottiin, että liikennemarkkinoiden 
sääntely koottaisiin yhtenäiseksi liikennekaareksi. Tämä on 
heikko signaali siitä, että jotain on muuttumassa, mutta miten 
se voisi liittyä teatteriin? Sääntelyn purkuun kuuluu taksilii-
kenteen vapauttaminen. Voisiko teatteri yhdistää taksikyydin 
teatterilippuun, jolloin ihmiset voitaisiin konkreettisesti ha-
kea kotisohvalta? Liikenteeseen liittyviä signaaleja on kertynyt 
kuluvan vuoden aikana useita. VR on kertonut halustaan kul-
jettaa ihmiset ovelta ovelle ja erilaiset start-up -yritykset ovat 
tuoneet julki halpataksi-konseptejaan sekä kimppakyytijärjes-
telmiä. Kuljetus olisi sitä edullisempi mitä useampi olisi me-
nossa samaan suuntaan, mikä sopisi erinomaisesti teatterikat-
sojien hakemiseen, koska heillä olisi sama suunta ja aikataulu.

Kokeilemalla saadaan  
luotettavia asiakaskokemuksia

Perinteisessä suunnittelussa tehdään ensin asiakaskysely, jon-
ka perusteella uutuus suunnitellaan ja toteutetaan. Tämän 
jälkeen ihmetellään, kun ruokakaupan kyselyssä lähellä tuo-
tetusta luomuruuasta kiinnostuneet ostavatkin ulkomaalaista 
halpamerkkiä. Eric Riesin mukaan asiakkaat eivät pysty ker-
tomaan luotettavasti mitä haluavat, vaan he paljastavat totuu-
den tekemisillään ja tekemättä jättämisillään. Teatterinkaan 
ei kannata liittää taksikyytiä pääsylippuun asiakaskyselyn pe-
rusteella. Kokeilemalla teatteri voi selvittää luotettavasti kiin-
nostavatko kuljetuspalvelut asiakkaita ja paljonko he olisivat 
valmiita siitä maksamaan.

Kehittäminen kokeilujen kautta tapahtuu kokeilujen sarja-
na. Kokeilujen aikana kerätään tietoa, havainnoidaan ja opitaan 
millainen sarjan seuraavasta kokeilusta kannattaa tehdä. Kun 
kokeilujen kautta on kehitetty tuote tai palvelu, on se jo toimi-
vaksi testattu. Kokeiluissa olennaista ovat ominaisuudet ja arvo-
lupaukset. Tekniset yksityiskohdat eivät ole tärkeitä. Kokeilussa 
kuljetuspalvelujen lisäämisestä teatterilippuun tulisi keskittyä 
asiakaskokemukseen, eikä siihen miten lipunmyyntijärjestel-
mä integroidaan taksien ajotilausjärjestelmään. Taksitilauksen 
voi kokeilujen alkuvaiheessa tehdä esimerkiksi lipunmyyjä. 
Tärkeämpää on selvittää, ketkä ovat kiinnostuneita palvelusta, 
mihin ajankohtaan kiinnostus kohdistuu ja paljonko he ovat 
palvelusta valmiita maksamaan. Kokeilun luotettavuus riippuu 
siitä, kuinka todelliselta tai oikealta kokeilu käyttäjistä tuntuu. 

Hämeenlinnan kaupunginkirjaston asiakaskyselyissä yhä 
useampi oli nähnyt kirjaston tulevaisuudessa työskentelytila-
na. Kirjastossa kokeiltiin pöytäryhmiä muuntelemalla saada 
kokemusta asiakaskäyttäytymisestä. Nopeasti havaittiin, että 
ne keräsivät nuorten aikuisten ryhmiä omien laitteidensa 
kanssa. Nämä havainnot voidaan huomioida Hämeenlinnan 
kirjaston tulevassa peruskorjauksessa. Muutamassa vuosi-
kymmenessä kirjasto on muuttunut hiljaisuuden tyyssijasta 
paikaksi, josta toivotaan ihmisten kohtaamispaikkaa, jossa 
voitaisiin käydä vaikkapa poliittisia väittelyitä.

Kokeilukulttuuri ei kuitenkaan korvaa pitkäjänteisen suun-
nittelun tuomaa vakautta, jota teatterin näytelmien tuotanto-
prosessi vaatii. Kokeilut rikkovat rutiineja ja totuttuja työta-
poja. Työnilosta kertovassa kirjassaan Marja-Liisa Manka 
muistuttaa, että mukavuusalueelle jääminen helpottaa arkea, 
koska kaikkea ei tarvitse koko ajan miettiä uudestaan, eikä 
tarvitse jatkuvasti hämmentyä. Jos jatkuvasti joudutaan työs-
kentelemään epävarmuudessa, voidaan se kokea kuormitta-
vaksi. 

Vaikka kokeilut ovat nopea ja kustannustehokas tapa sel-
vittää asioita, vaatii kokeileminen suunnitelmallisuutta ja si-
toutumista. Etukäteen tulee suunnitella kokeilujen tavoitteet, 
tehdä valmisteluja ja päättää, miten tuloksia arvioidaan. Hy-
vin suunniteltuna kokeilut tuovat pitkiin tuotantorakentei-
siin joustavuutta ja ketteryyttä. Kokeilujen sarjalla pystytään 
välttämään virheinvestointeja ja pystytään tekemään oikeita 
päätöksiä.

Kulttuurilaitokset kansan  
olohuoneina ja tapahtumapaikkoina

Kulttuurilaitosten viimeaikaisena trendinä on ollut halu olla 
kaiken kansan olohuoneita, paikkoja, joihin voi tulla oleske-
lemaan. Sosiologi Pasi Mäenpään mukaan julkinen rakennus 
hakee sillä yhteiskunnallis-tilallista oikeutustaan. Raumalla 
kirjaston nuorten osastolla voi katsoa lempiohjelmiaan tele-
visiosta ja kävijöitä hemmotellaan hierontatuolilla ja ilmai-
sella kahviautomaatilla. Julkiset tilat yrittävät olla lähes yhtä 
houkuttelevia kuin kotisohva. Lappeenrannassa rakennettiin 
uusi kaupunginteatteri kauppakeskukseen ja Helsingin uu-
teen keskustakirjastoon suunnitellaan työ- ja tapahtumati-
loja, kaupunkiverstaita, perhekirjastoa ja ravintolapalveluja. 
Hämeenlinnan kaupunginmuseon alakerran ”lounge”-tila on 
kaupunkilaisille avoin olohuone museokauppoineen. Kulttuu-
ritoimijat ovat pyrkineet uudistumaan ja reagoimaan muuttu-
neeseen toimintaympäristöön.

Kun teatterin uusi näytelmä tulee ensi-iltaan, se toden-
näköisesti noteerataan eri medioissa. Samoin tapahtuu, kun 
museo avaa uuden näyttelyn. Tämän jälkeen on vaikea ylit-
tää uutiskynnystä. Silti kävijöitä pitäisi houkutella puolen 
vuoden tai vuoden ajan katsomaan näytelmää tai näyttelyä. 
Yhä useammin näkee kulttuurilaitosten järjestävän erilaisia  
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tapahtumia tai muita mediakynnyksen ylittäviä tempauksia, 
joilla pyritään houkuttelemaan koti-iltaa viettäviä kuluttajia 
paikan päälle. Espoon WeeGee-talossa koululaiset majoittui-
vat Yö museossa -tapahtumassa ja toisessa tapahtumassa lap-
set saivat jättää unilelunsa seikkailemaan yön ajaksi museoon. 

Tapahtumilla mediahuomion hakeminen on synnyttänyt 
myös kritiikkiä esimerkiksi siitä, että kun kirjastot muuttuvat 
puuhamaiksi, tavalliset lainaajat unohdetaan esimerkiksi han-
kinnoissa. WeeGee-talossa yöpyi sata koululaista, joka on vain 
murto-osa Espoon n. 27 500 peruskoululaisesta. Vievätkö sir-
kushuvit resursseja perustoiminnalta tai eriarvostaako se kä-
vijöitä? Mutta kulttuurilaitostenkin täytyy muuttua. Kirjaston 
aineisto siirtyy digitalisaation myötä saataville kotiin tai kän-
nykkään. Museon esineistä löytyy historiatietoa kirjastosta ja 
verkosta. Hämeenlinnan kaupunginmuseon amanuenssi Antti 
Krapu muistuttaa, että olemassaololle on jokin perimmäinen 
syy. Sen ei tarvitse välttämättä olla aineellista. Museot pyrki-
vät tarjoamaan reaktioita. Kävijä ei muista enää kymmenen 
vuoden jälkeen, mitä luki esineen vieressä olevassa taulussa, 
mutta tunnetilan hän voi muistaa. Mielestäni kulttuurilaitok-
sissa on syytä seurata tapahtuma-trendin kehittymistä ja arvi-
oida, missä suhteessa on järkevää tarjota kevyempää sisältöä 
perustoiminnan markkinoimiseksi, unohtamatta kuitenkaan 
laadukasta varsinaista sisältöä.

Tulevaisuus perustuu  
kokeilunhaluiseen kulttuuriin

Tulevaisuustutkijoiden mukaan olemme siirtymässä digi-
talisaation aikakaudesta kohti kokeilunhaluista kulttuuria, 
joka on jatkuvaa testaamista, 
kokeilua, avoimuutta, uuden 
oppimista ja epäonnistumisen 
hyväksymistä. Tulevaisuuden 
toiminta perustuu yhteistyötä 
korostavaan ajatteluun ja vir-
tuaalisten kommunikaatiovä-
lineiden laajamittaiseen hyö-
dyntämiseen.

Tulevaisuuden vuorovai-
kutusyhteiskunnassa tuotteita 
ja palveluita kehitetään yh-
teistyössä asiakkaiden kanssa. 
Tämä voi olla alkuun mahdo-
ton ajatus teatterissa itsenäistä 
taiteellista työtä tekeville. Kir-
jastoakin on aiemmin pidetty 
paikkana, joka jakaa tietoa kan-
salaisille ja valistaa heitä. Vai-
kutussuhde on kääntymässä ja 
asiakkaista tulee osallisia kir-
jastopalveluiden tuottamisessa.  

Asiakas on oman elämänsä asiantuntija, joka tietää, mitä ha-
luaa. Kirjasto voi pysyä kehityksessä mukana vain tarjoamalla 
jokaiselle mahdollisuuden vaikuttaa. 

Esiintyvän taiteen parissakin on tehty pilottiprojekteja 
yleisön osallistamisesta. Esimerkiksi Savonlinnan Ooppera-
juhlat toteutti vuosikymmenen vaihteessa nettiyhteisön avul-
la oopperan Opera-by-You-hankkeessa. Trendinä reaali- ja 
virtuaalitodellisuuden sekoittumisella tarkoitetaan Halosen 
mukaan ammattimaisen ja harrastajasisällön rajan hämärty-
mistä. Selvimmin tämä näkyy nettiin tuotetussa materiaalissa, 
jossa rinnakkain seurataan kaupallisten ammattitoimijoiden 
tuottamaan materiaalia ja harrastajien tuottamaa materiaalia 
esimerkiksi YouTube-palvelussa. Voisiko teatteri tuottaa inte-
raktiivisen sketsisarjan tubettajan kanssa suoraan verkkoon? 
Kun yleisöä osallistetaan, on mahdollista saada se liikkeelle 
kotisohvilta.

Tulevaisuuden muutokset toimintaympäristössä vaativat 
operatiivista ja strategista ketteryyttä. Kokeileminen ja heik-
kojen signaalien hyödyntäminen tukevat operatiivista kette-
ryyttä, joka on jatkuvaa suoritusten parantamista ja hiomista 
nopeassa muutoksessa. Trendien ja heikkojen signaalien hyö-
dyntäminen tukevat strategista ketteryyttä, joka kehittää stra-
tegista ajattelua kaikilla organisaation tasoilla. Operatiivinen 
ja strateginen ketteryys mahdollistavat jatkuvan uudistumisen 
nykyhetken yllätyksellisessä toimintaympäristössä.

Yrityksen tärkein ominaisuus kestävän kilpailukyvyn kan-
nalta on kyky uusiutua. Tulevaisuudessa ei pelkkä sopeutu-
minen riitä, vaaditaan proaktiivisuutta, kykyä luoda ja hyö-
dyntää uutta. Trendien ja heikkojen signaalien havainnointi 
mahdollistaa ennakoinnin ja kokeilukulttuuri uusien mahdol-
lisuuksien testaamisen. Muutoksia voidaan seurata ja havain-

noida, mutta on syytä myös 
toimia aktiivisesti halutun tu-
levaisuuden toteutumiseksi ja 
ihmisten saamiseksi liikkeelle 
kotisohvien ääreltä. 
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”Kiitos, tää oli kivaa!” Helsingin kulttuurikeskuksen Kannelta-
lon taidetoimintokokeilut Sitratorilla -kehittämistyö osoittaa, 
että lähiöalueen kulttuuritalon kannattaa perusohjelmansa 
lisäksi jalkauttaa toimintojaan seiniensä ulkopuolelle. Näin lä-
hiöalueiden moninaisilla asukkailla on mahdollisuus osallistua 
toimintaan mukaan – myös sellaisten asukkaiden, jotka eivät 
hakeudu kulttuuritalon perustoiminnan pariin.

Kanneltalon toiminnan kehittämiseen liittyvät taidetoimin-
takokeilut toteutettiin osana kulttuurituotannon YAMK-kehi-
tystyötä. Työn toteutukseen liittyvä prosessi käynnistyi alku-
keväällä 2016 ja kesti kokonaisuudessaan samaisen vuoden 
loppuun. Kehittämistyön tilasi Helsingin kulttuurikeskuksen 
alueellinen kulttuuritalo Kanneltalo.

Kanneltalo on Helsingin kulttuurikeskuksen yksi alueel-
lisista kulttuuritaloista ja verovaroin rahoitettua toimintaa. 
Kanneltalo sijaitsee läntisessä Helsingissä Kaarelan alueella, 
Kannelmäen kaupungin-osassa. Kaarelan alueeseen kuuluu 
Kannelmäen lisäksi Hakuninmaa, Kuninkaantammi, Mal-
minkartano ja Maununneva. Alueella on yhteensä 27 000 
asukasta. Alueelliset kulttuurikeskukset sijaitsevat kaikki lähi-
öissä ja niitä on Helsingissä neljä. Kanneltalon lisäksi Helsin-
gin kulttuurikeskuksen aluetaloja ovat koillisessa Helsingissä 
sijaitseva Malmitalo ja itäisessä sijaitsevat Stoa ja Vuotalo. 

Helsingin kulttuurikeskuksen alueelliset kulttuurikes-
kukset perustettiin palvelemaan erityisesti lähiympäristönsä 
asukkaita sosioekonomiseen tai kulttuuriseen taustaan kat-
somatta. Alueellisia kulttuurikeskuksia voidaan pitää toi-
menpiteinä 1960-luvulta käynnistyneeseen poliittisten paino-
pisteiden muuttumiselle. Sanotaan, että Helsingin alueellisia 

kulttuurikeskuksia ei olisi rakennettu ilman kulttuuripoliit-
tista muutosta, jolloin kulttuuripalveluiden katsottiin olevan 
osana suomalaista hyvinvointivaltiota. 

Moninainen Helsinki

Kanneltalo sijaitsee Kannelmäen lähiössä, Sitratori-aukion 
vieressä. Sitratori on nimenä sikäli harhaanjohtava, että alueel-
la ei ole toritoimintaa vaan kyseessä on ennemminkin taaja-
ma-alueen pieni ostoskeskus. Sitratoria ei voi kuvailla viehät-
täväksi kaupunkitilaksi, enemminkin se on harmaankalpean 
ruma. Alueen epäsiisteyden ja toria ympäröivien rakennusten 
ulkonäön rinnalla Sitratorin houkuttelevuutta ei paranna to-
rilla aikaansa viettävät päihteidenkäyttäjät, nk. sitratorilaiset. 
Sitratori ja Kanneltalo sijaitsevat vieri vieressä ja torin läpi on 
kuljettava, jos haluaa tulla Kanneltaloon. Sitratorin yleisilme 
vaikuttaa myös mielikuvaan Kanneltalosta ja heijastuu näin 
ollen Kanneltalon saavutettavuuteen. 

Lähiöiden kehittäminen on yksi Helsingin suurimpia kysy-
myksiä ja samalla myös iso haaste. Yhä suurempi osa väestös-
tä asuu tulevaisuudessa kaupungeissa. Helsingin väkiluku on 
kasvanut vuositasolla noin 0,7 % vuodesta 2011 lähtien. Helsin-
gin väkiluvun ennustetaan olevan vuonna 2030 noin 680 000 
ja koko Helsingin seudun väestön määrän nousevan 1,6 mil-
joonaan asukkaaseen. Helsingin kaupungin strategiaohjel-
massa 2013–2016 on todettu, että kaupungissa eri kaupungino-
sien erilaistuminen seuraa pitkälti suurkaupunkien kehitystä, 
jota on havaittavissa myös Helsingissä. Erilaistumisella tar-
koitetaan sellaista kehitystä, jonka tuloksena kaupunginosat  

Ia Pellinen 

Taidetoiminta lähiön kaupunkitiloissa 
luo uudenlaisia kohtaamisia 
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eriytyvät toisistaan. Tällaista muutosta tapahtuu alueittain 
arkkitehtuurin, asuntokannan ja tätä kautta asukaspohjan 
muodoissa. Se, millainen maine lähiöllä on vaikuttaa koko 
asuinalueen nykytilaan sekä kehitykseen ja nämä mielikuvat 
viitoittavat asukkaiden omaa suhdetta asuinalueeseensa.

Länsi-Helsinkiä pidetään usein vauraana ja hyvinvoivana 
vähintäänkin kahvipöytäpuheen tasolla, kun verrataan esi-
merkiksi itäiseen Helsinkiin. Länsi-Helsingin hyväosaisuus ei 
ole koko totuus ja leimallista on kaupunginosien heterogeeni-
syys. Esimerkiksi Kannelmäen alueen ja Haagan suurpiirin vä-
lillä on suuria sosioekonomisia eroja, vaikka maantieteellisesti 
sijaitsevatkin toisensa kyljissä. Vuonna 2013 Kannelmäessä yli 
15-vuotiaiden veronalaiset vuositulot olivat 11 449 euroa. Haa-
gan peruspiirissä vertailuluku oli 23 463 euroa. Kannelmäessä 
kaikkien työikäisten työttömyysaste oli 13,7 % samana vuonna. 
Jos katsotaan pelkästään miesten prosenttiosuutta, saadaan 
luku 16,5 %. Haagan peruspiirissä vertailuluvut ovat 10,5 % / 
12,9 %. Ylläolevista tilastotiedoista ilmenee selkeästi Kannel-
mäen heikompi sosioekonominen asema verrattuna Haagaan. 

Helsingin alueet ja niiden väliset eroavaisuudet ovat voi-
mistuneet 2000-luvulla. Sosioekonomisia eroja tarkasteltaessa 
vierellä kulkee asuinalueella koettu turvallisuus. Nykyinen ke-
hityssuunta, jossa huono-osaisuus kasautuu alueellisesti, on iso 
haaste Helsingille. Vähäiset tulot, alhainen koulutustaso ja kor-
keampi työttömyysaste kohdistuvat Helsingissä usein samoihin 
kaupunginosiin. Helsingin heikoimpien asunalueiden parem-
man kehityskulun turvaaminen on juuri nyt erityisen tärkeää. 

Asukkaiden toiveiden kuuleminen 
kehittämisen keskiössä 

Kehittämistyössä selvitettiin Kanneltalon mahdollisuuksia 
vaikuttaa talon seinien ulkopuolelle suuntautuneilla kult-
tuuritoiminnoilla lähialueen nykytilan parantamiseen. Näitä 
kulttuuritoimintoja toteutettiin erityisesti Sitratorilla. Lisäksi 
kokeiltiin sitouttaako kulttuuritoiminta alueen monenlaiset 
asukkaat Kanneltalon toimintaan mukaan ja lisäävätkö nämä 
toiminnot alueen asukasyhteisöllisyyttä ja -viihtyvyyttä. Ke-
hittämistehtävän toimenpiteenä oli Kanneltalon lähiympäris-
tön nykytilan kartoitus. Sitratorilaisia haastateltiin Sitratorilla 
ja muita alueen asukkaita Kannelmäen ja Malminkartanon 
kaupunginosatapahtumissa lähellä Kanneltaloa. Haastattelui-
ta kerättiin yhteensä 58 kappaletta. 

Haastatteluissa toivottiin kulttuuritapahtumia lisää Sitrato-
rille. Tiedonkeruussa nousi kiinnostavasti kaikkien haastatelta-
vien samansuuntaiset toiveet Sitratorin tapahtumien sisältöjen 
suhteen. Esittävä taide nousi ykköstoiveeksi niin sitratorilais-
ten kuin kaupunginosatapahtumissa toteutetuissa haastatte-
luissa. Lisäksi torin betonilähiölle tyypillistä yleisilmettä toi-
vottiin päivitettävän maalauksilla. Esitysten ja tapahtumien  
tuottaminen Sitratorille on Kanneltalon toimenpide Sitratorin 
viihtyvyyden lisäämiseksi. 

Sitratorilaisten haastatteluista oli tullut selkeä viesti siihen, 
että Kanneltalon perusohjelmisto ei ole houkutteleva. Haas-
tatteluissa ja aiempina havaintoina ilmeni, että toimintojen 
ja tapahtumien pitää olla senkaltaisia, että mukaan voi tulla 
päihtyneenä. Nopean kokeilun pajoissa tukeuduttiin sosio-
kulttuurisen innostamisen ajatukseen yksilöstä, joka osallis-
tuessaan sitoutuu rakentamaan elämäänsä laadukkaammak-
si. Hieman yksinkertaistaen voisi kuvailla sosiokulttuurisen 
innostamisen olevan kaikkea sellaista inhimillistä toimintaa, 
jossa yksilön osallisuus kasvattaa tätä aktiiviseksi tekijäksi 
omassa yhteisössään. 

Kanneltalo tuottaa jatkossa Sitratorille yhä enemmän sen 
kaltaista tapahtumallisuutta, josta kaikki pääsevät nauttimaan. 
Sisältösuunnittelussa kiinnitetään huomiota siihen, että ta-
pahtumat ja toiminnot ovat vetovoimaisia laajalle asukaspin-
nalle. Tätä kautta on mahdollisuus saattaa alueen moninaiset 
asukkaat samanaikaisesti yhteen esityskatsojina. Yhteinen ja 
jaettu katsomiskokemus on Kanneltalon mahdollisuus vaikut-
taa asukasyhteisöllisyyden vahvistumiseen ja myös perustelu 
toiminnan jatkamiselle. Kanneltalo huomioi alueellisen sijain-
tinsa ja monenlaiset yleisöt. Näin ollen kulttuuritapahtumia 
on perusteltua tuottaa Kanneltalon seinien ulkopuolelle ja eri-
tyisesti Sitratorille.

Asukkaat toivoivat haastatteluissa Sitratoria ympäröiviin 
seiniin taideteoksia. Sitratorille toteutetut seinämaalaukset 
osaltaan parantavat torin ulkoista ilmettä. Lisäksi asukastoi-
veita kuultiin maalausten ulkonäön ja värimaailman osalta. 
Asukaskuulemisen ja vaikuttamismahdollisuuksien lisäksi 
koettiin tärkeäksi tuottaa pysyvää, julkista taidetta Sitratorille. 
Kaupunkitilassa olevat taideteokset parhaimmillaan lisäävät 
alueen arvostusta ja mahdollisesti jopa vähentävät ilkivaltaa 
alueella. Taide osana kaupunkikeskustoja lisää alueen elävyyt-
tä ja vetovoimaisuutta. Seinäpintojen maalaaminen on ollut il-
meisen onnistunut toiminto. Teoksia ei ole töhritty tai ne eivät 
muutoin ole joutuneet ilkivallan kohteiksi. Maalauksista tulee 
Kanneltalolle säännöllisesti positiivista palautetta. 

Sitratorille suuntautuvien kulttuuritoimintojen tuottamat 
mahdolliset positiiviset vaikutukset selviävät vasta ajan kulut-
tua. Sen sijaan Sitratorille tehdyt nopean kokeilun toiminnot, 
kuten eri asukasryhmiä osallistavat työpajat antoivat välittö-
män tiedon kulttuuritoiminnan tärkeydestä ja merkitykselli-
syydestä erityisesti torilla paljon aikaansa viettäville. Nopea 
kokeilu on toimintapa, jossa tyypillistä on kevyt suunnittelu ja 
tämän jälkeen nopeasti toteutettava kokeilu. Nopeat kokeilut 
ovat hyviä toimintamuotoja kun henkilöstö- tai raharesurssit 
ovat pieniä. Nämä työpajat myös keräsivät eri asukasryhmiä 
yhteen pajatyöskentelyjen muodossa. On tärkeää saattaa sosio-
ekonomisesti haastavan alueen eri asukasryhmät yhteen po-
sitiivisen yhdessä tekemisen kautta. Kehittämistyössä ilmeni 
myös se, miten tärkeää on jalkautua asukkaiden pariin ja tuot-
taa toimintoja erilaisille asukasryhmille. Toiminnallisuuden  
ohella asukkaiden kuuleminen ja fyysinen läsnäolo on varsin 
tärkeää, jos halutaan saavuttaa aitoa asukasosallisuutta. 
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Osallisuus hyvinvoinnin perustana 

Sitratorilaisille tuotettu nopean kokeilun -työpajoista saadut 
kokemukset ovat osaltaan olleet käynnistämästä pitkäkestoi-
sempia osallisuuteen tähtääviä toimintamuotoja sitratorilais-
ten kanssa. Myös näissä toiminnoissa huomioidaan sosiokult-
tuurisen innostamisen tavoitteet, jossa yksilön osallistuminen 
on toiminnan lähtökohtana. Ymmärryksestä yhteisöksi – 
Unohdetut -hankkeessa taiteilijat Maj-Britt Huovila ja Erk-
ki Soininen työskentelevät sitratorilaisten kanssa kesän 2017 
ajan. Sitratorilaisille annetaan mahdollisuus osallistua use-
ampaan taidetyöpajaan ja luoda ammattitaiteilijoiden kans-
sa omia paikkasidonnaisia nykytaideteoksia. Nämä teokset 
tulevat jäämään Sitratorin kaupunkitilaan. On kiinnostavaa 
nähdä miten Ymmärryksestä yhteisöksi – Unohdetut -hanke 
vaikuttaa sitratorilaisten lisäksi alueen asukkaisiin ja niihin, 
jotka päivittäin kiirehtivät Sitratorin läpi mahdollisimman no-
peasti. Minkälaiselta näille ihmisille näyttäytyy toiminta, jos-
sa sitratorilaiset tuottavat yhdessä taiteilijoiden kanssa jotain 
uutta ja kiinnostavaa torille? Olisiko alueen muilla asukkailla 
mahdollisuus nähdä sitratorilaiset uusin silmin? Olisiko tässä 
kasvupintaa yhteistyön aloittamiselle ja asukasyhteisöllisyy-
den kasvattamiselle?

Helsingin kulttuurikeskuksen johtaja Stuba Nikula on to-
dennut, että Helsinkiä voisi ottaa vielä laajemmin alueellisesti 
haltuun. Nikula näkee, että yhteistyö kulttuurisen aluetyön 
sekä osallisuus- ja demokratiatoimintatyön välille pitää raken-
taa silta. Lähiöissä tehtävässä kulttuurityössä keskiössä ovat 
hyvinvoinnin ja kansalaisuuden lisäksi taloudelliset kerran-
naisvaikutukset. 

Osallisuus ja syrjäytymisvaarassa olevien ihmisten ot-
taminen mukaan toimintaan toistuu oikeastaan jokaisessa 
Helsingin kaupungin toimijastrategioissa. Strategiakirjauk-
sista huolimatta osallisuustoimintoja kehittäminen erityisesti 
haastavassa elämäntilanteessa olevien kanssa on vaativaa ja 
tässä on erityisesti kunnallisilla toimijoilla kehitettävää. Ke-
hittämistyössä pohdittiin paljon 
sitä, mikä tehtävä kunnallisena 
palveluntarjoajana on niin täs-
sä päivässä kuin tulevaisuudessa. 
Suuntaviivoja, joissa alueellisen 
kulttuurikeskuksen kulttuurituotta-
jan työssä tulee yhä näkyvämmäksi  
työskentelyalueen ominaispiirteet 
ja niiden huomioiminen on havait-
tavissa. 

Julkisen sektorin kulttuurituot-
tajien työtehtävä on pääosin ollut 
kulttuuriohjelmien ja palveluiden 
ostaminen. Laition ja Nikulan lin-
jaukset viitoittavat sitä, että kun-
nallisen kulttuurituottajan työn-
kuva tulee jatkossa palaamaan yhä 

enemmän 1960- ja 1970-luvuille, jolloin kunnallisten kulttuu-
rityöntekijöitä palkattiin lähestymään alueellaan sellaisia ih-
misiä, joilla oli ilmeinen tarve kulttuurin tuomiin mahdolli-
suuksiin oman luovuuden käyttöönotossa. Samoihin aikoihin  
aloitettiin yhdyskuntatyö, jonka päätavoite oli asukaspal-
veluiden kehittäminen ja oli vuorovaikutuksen lisääminen 
asukkaiden sosiaalisissa ympäristöissä – usein lähiöalueilla. 
Palveluiden saavutettavuuden uskottiin parantavan alueen ti-
lannetta kokonaisvaltaisesti. 

Helsingin kaupunki käy paraikaa läpi mittavaa organi-
saatiouudistusta, joka toteutuu 1. 6. 2017. Organisaatiouudis-
tuksen yksi taustavaikutin on kuntalaisten vaikutus- ja osal-
lisuusmahdollisuuksien lisääminen. Helsingin kaupungin 
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja Tommi Laitio on 
linjannut kunnallisten palvelujen parantamisen lähtevän siitä, 
että asukkaiden osallisuusmahdollisuuksia lisätään. 

Osallisuuteen, kulttuuridemokratiaan ja alueellisiin erityis-
piirteisiin liittyvät toiminnot ja uudet avaukset voivat antaa 
uutta virtaa kokonaiseen työyhteisöön. Osallistamisen yksi 
kiinnostava puoli onkin se, kuinka se voi olla tapa tuoda osal-
listajan työhön mielekkyyttä ja sisältöä. 
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Suomalaisten ammattiteattereiden toimintaympäristö on 
muutoksen tilassa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on uudis-
tamassa museoiden, teattereiden ja orkestereiden toimintaan 
myöntämäänsä rahoitusta vuoteen 2019 mennessä. Ministeriö 
ilmoittaa tavoitteekseen rahoitusjärjestelmää uudistaessaan, 
että se ottaisi paremmin huomioon taidekentän ja yhteiskun-
nan muutokset. Uudistusta varten opetus- ja kulttuuriministe-
riö asetti elokuussa 2016 Jaakko Kuusiston johtaman asiantun-
tijaryhmän pohtimaan rahoituksen tulevaisuutta. 

Oletettavaa on, että muutoksessa taloudelliset realitee-
tit edelleen kiristyvät ja teattereiden on kyettävä tekemään 
enemmän ja monipuolisemmin pienenevällä rahoituksella. 
Teattereiden on löydettävä keinoja tehostaa toimintaansa, kes-
kityttävä ydintoimintaansa ja löydettävä oma yleisönsä entis-
tä paremmin, sillä asiantuntijaryhmän näkemyksen mukaan 
rahoituksessa tulisi tulevaisuudessa tehdä valintoja tasajaon 
sijaan. 

Turun Kaupunginteatterin tuotantomalli 
muutoksessa ja Lean muutoksen välineenä 

Turun Kaupunginteatteri on määritellyt vuosien 2015–2017 
strategiassaan tavoitteeksi fokusoitua ydintoimintaan. Ajatus-
mallin mukaan kaikki sellainen työ, mikä ei edistä teatterin 
toimintaa tai esitystuotantoja, asetetaan kriittisen arvioinnin 
kohteeksi. Yhtenäisen tuotantomallin kehittämisellä pyritään 
varmistamaan se, että Turun Kaupunginteatteri organisaa-
tiona kantaa prosessia silloinkin, jos esimerkiksi yksittäinen 
taiteilija poikkeaa sovituista pelisäännöistä. Organisaatio-

kulttuurissa pitää olla vahva, yhtenäinen tapa toimia ja kyky 
viestiä siitä myös eteenpäin. Pyrkimyksenä on varmistaa paras 
mahdollinen tulos kaikissa tilanteissa.

Yksi keino toiminnan parantamiseksi on Lean-toiminta-
filosofia, joka ohjaa keskittymään kokonaisuuksiin ja välttä-
mään resursseja tuhlaavaa osaoptimointia ja saarekeajattelua. 
Leanissa on pyrkimyksenä tuottaa asiakkaalle paras mahdolli-
nen arvo tuottajan tarpeet huomioiden. Lean on prosessinhal-
linnan väline, jossa kohtaavat asiakkaan ja tuottajan tavoitteet. 
Se on johtamisjärjestelmä, joka pyrkii prosessin vaatiman ajan 
lyhentämiseen ja sen muuttamiseen ennustettavaksi.

Lean-toimintafilosofia on kehitetty Toyotan tehtailla Japa-
nissa, mistä se on siirtynyt länsimaihin 1980-luvun loppupuo-
lella. Leanin juuret ovat voimakkaasti valmistavassa teollisuu-
dessa, mutta lähestyttäessä sitä filosofiana ja toimintatapana, 
ennemmin kuin yksittäisinä työvälineinä, se on siirrettävissä 
mihin tahansa toimintaympäristöön. Pyrkimyksenä on hel-
pottaa työtä ja poistaa hukkaa, jota aiheutuu aina ja kaikissa 
organisaatioissa eikä sitä voida koskaan kokonaan poistaa, 
mutta sitä on mahdollisuus vähentää keskittymällä mm. odot-
telun, varastoinnin ja ylivalmistuksen pienentämiseen. 

Leanissa toiminnan keskiössä on asiakas, jona Turun Kau-
punginteatterin kehityshankkeessa on nähty sisäinen asiakas. 
Näin esimerkiksi lavasteverstas on ollut lavastajan asiakas ja 
vastaavasti näyttämöharjoitukset ovat olleet verstaan asiak-
kaita. Leanissa jokainen työntekijä tunnistetaan oman työn-
sä parhaana asiantuntijana, mikä lisää myös henkilökohtais-
ta vastuuta oman työn kehittämisestä. Lean on hyvä väline 
hahmottaa syy-seuraussuhteita ja sillä onkin paljon yhteistä 
systeemiajattelun kanssa. Lean on tapa parantaa työtä kaikilla 

Turun Kaupunginteatteri  
kehitti tuotantomalliaan  
Lean-toimintafilosofiaa hyödyntäen

Jere Pensikkala
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tekemisen tasoilla, myös pienillä ja henkilökohtaisilla huomi-
oilla turhan työn vähentämiseksi. 

Leanin haasteet kehitystyössä 

Teatterityön kehittäminen Leanin avulla on mahdollista, mut-
ta ei ongelmatonta. Se vaatii onnistuakseen sitoutumista kai-
killa organisaation tasoilla, jotta ei päädytä vanhaan tapaan 
toimia. Erityisesti se vaatii paljon muutosjohtamiselta. Kaiken 
kattava kehitystyö tarvitsee runsaasti ajallista resurssia, jotta 
uusi toimintamalli saadaan käyttöön. Onnistuakseen koko-
naisuus vaatii myös toimintaympäristön tuntemusta, jotta ei 
synny mallia, joka ei enää palvele varsinaista toimintaa. Lea-
nista ei saa myöskään tulla pelkästään joukko menetelmiä ja 
työkaluja, vaan sitä tulisi käsitellä filosofiana ja toimintastra-
tegiana.

Leanin synnyttäneen Toyotan näkemys on, että jokaisen 
organisaation tulee tunnistaa ja ratkaista omat haasteensa 
prosessin, paikan, ihmisten ja kaikkien muiden yksilöllisten 
osatekijöiden pohjalta. Toyotaa tutkineiden Jeffrey Likerin ja 
Gary Convisin mukaan olisi virheellistä kuvitella, että toisen 
organisaation täydellisestikään toimivaa mallia voitaisiin sel-
laisenaan ottaa käyttöön missään muualla. 

Yksi Leanin suurimmista haasteista liittyy sen tapaan var-
mentaa tietoa. Varsinkin alkuvaiheessa voi tuntua tarpeellisel-
ta tuottaa paljon materiaalia ja vaatia runsaasti tietoa. Tärkeää 
on kuitenkin, että jatkuvasti tiedetään mitä mitataan ja miksi. 
On tunnistettava se, onko tieto tarpeellista ja oikea-aikaista, 
mutta tiedon tuottamisen tapa väärä vai onko koko tieto it-
sessään turhaa. On varmistettava, että syy-seuraussuhteet ovat 
selviä, jotta tieto ei synnytä virhepäätelmiä.

Hukkajahti Turun Kaupunginteatterissa

Kehittämistyön taustalla oleva Hukkajahti-projekti käynnistyi 
Turun Kaupunginteatterissa vuoden 2015 lopulla. Prosessi to-
teutettiin yhteistyössä Business Excellence Finland Oy:n Tomi 
Järvisen ja Päivi Strömmerin kanssa, jotka toimivat Hukkajah-
din fasilitaattoreina. Pyrkimyksenä oli kehittää erityisesti en-
nakkosuunnittelua, sillä haasteena on aiemmin ollut esimer-
kiksi se, että taiteelliset suunnitelmat eivät ole aina vastanneet 
käytössä olevia resursseja. Päätökset lisäpanostuksista on jou-
duttu usein tekemään tilanteissa, joissa suunnitelmien muu-
tos ei olisi ollut mahdollista tai se olisi vaarantanut prosessin 
toteutumisen vielä laajemmin. Tällöin ei ole jäänyt tosiasialli-
sesti muuta vaihtoehtoa kuin antaa käyttöön lisää resursseja. 

Hukkajahdin työpajat alkoivat helmikuussa 2016 ja niitä 
järjestettiin kevään aikana yhteensä kahdeksan kertaa. Työ-
pajatyöskentelyyn osallistuivat kaikki teatterin johtoryhmän 
jäsenet, tekniikan esimiehet sekä osastojen edustajat. Prosessi 
alkoi arvovirtakuvauksella, joka on Leanissa visuaalinen tapa 

kuvata prosessin nykytilaa. Arvovirta pitää sisällään kaiken 
sen työn, mikä vaaditaan tietyn tuotteen tai palvelun valmis-
tamiseksi ja arvovirtakuvaus on sen todentamisen väline. 

Arvovirtakuvauksen rinnalla tuotettiin listauksia siitä, 
mitä työvaiheita omaan työhön kuuluu. Näiden ns. porttien 
määrittelyssä keskeistä oli käydä läpi sitä, miten edetään seu-
raavaan prosessin vaiheeseen sekä sopia yhteiset toimintape-
riaatteet, joilla porttien ylitykset tapahtuvat. Porttien perus-
teella määriteltiin mittarit, joiden avulla tiedolla johtamisen, 
yhden keskeisistä Leanin periaatteista, on mahdollista toteu-
tua. Tiedon on oltava täsmällistä, johdonmukaista ja validia, 
jotta sillä voi johtaa. Mittaaminen on tapa varmistaa, että toi-
minta voidaan vakiinnuttaa, mikä vaikuttaa sekä vaadittavaan 
resurssiin että laatuun. 

Miten tuotantoprosessi muuttui ja kehittyi?

Turun Kaupunginteatterin kehittämishankkeessa on pyritty 
erityisesti paneutumaan yhteisiin tekemisen tapoihin, jatku-
vaan kehittämiseen ja systeemiajatteluun. Kehittämishank-
keen aikana tehty työ on ollut koko organisaation kannalta 
merkittävää. Kaikkien tekemä työ on tullut näkyvämmäksi ja 
kokonaisuus hahmotettavammaksi. Olemme pyrki-neet ra-
kentamaan uutta tuotantomallia sen keskinäistä riippuvuutta 
kunnioittaen ja syy-seuraussuhteita näkyväksi tehden. On ol-
lut tärkeää, että kaikki kantavat vastuun yhteisestä tavoitteesta 
ja että kaikilla on ollut myös mahdollisuus vaikuttaa lopputu-
lokseen. 

Ehdottomasti tärkeimpänä huomiona on ollut parempi 
keskittyminen ennakkotuotantoon ja siitä seuraava produk-
tioiden siirtyminen valmistukseen, mikä on aiemmin ai-
heuttanut pullonkauloja. Olemme panostaneet voimakkaasti 
tiedonkulkuun, sen laatuun ja oikea-aikaisuuteen. Olemme 
rakentaneet tuotantomallin, jossa seuraamme vakioidusti tie-
tyssä vaiheessa tarvittavaa tietoa mm. lavastesuunnitelmista, 
budjettista, henkilöresursseista ja tekstin valmistumisesta, 
joka vaikuttaa olennaisesti koko tuotannon aikatauluun. Tie-
donkulkua on parannettu sekä oman organisaation sisällä että 
suhteessa vieraileviin suunnittelijoihin. 

Kehityshankkeessa Turun Kaupunginteatterin tuotanto-
mallia on onnistuttu kehittämään merkittävästi. Suunnittelun 
aikajänne on pidentynyt ja taiteellisille suunnittelijoille viesti-
tään jo projektia käynnistettäessä teatterin tavasta toimia. Tu-
lokset ovat rohkaisevia, sillä sekä suunnittelijat että teatterin 
työntekijät ovat kokeneet työn tekemisen edellytysten paran-
tuneen.

Lean kehityksen tukena

Lean osoittautui hyväksi tavaksi kehittää toimintaa Turun 
Kaupunginteatterissa ja se antoi runsaasti työkaluja. Lean 
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nostaa työntekijät oman työnsä parhaiksi asiantuntijoiksi. 
Leanissa ei ole sellaista ulkopuolista asiantuntijuutta, joka voi-
si määrittää prosessin onnistumista paremmin kuin siinä toi-
mivat työntekijät. Se myös vaatii kaikkia kantamaan vastuuta 
koko prosessista ja sen eteenpäin viemisestä. Omaa tekemistä 
on kehitettävä, jotta voi vastata muiden tarpeisiin entistä pa-
remmin. On aidosti saavutettava oppivan ja älykkään organi-
saation tapa toimia. Jatkuva parantaminen lähtee ihmisistä ja 
toiminnan perustana on oltava yhteinen visio ja tavoite, jota 
kohti kulkea. Turun Kaupunginteatterista on prosessin tulok-
sena syntymässä älykäs organisaatio, joka tunnistaa aiempaa 
paremmin prosessiensa syy-seuraussuhteet.

Lean-toimintafilosofia ohjaa tapaa ajatella ja johtaa toi-
mintaa, mikä heijastuu lopulta myös työn tekemisen tapoihin. 
Leanin ehdoton etu on sen filosofinen lähestymistapa, joka 
antaa riittävästi konkreettisia välineitä kehittämiselle, mutta 
ei kuitenkaan sido käyttämään vain yksittäisiä työvälineitä. 
Leanin avulla on mahdollista kehittää kokonaisuutta ja kas-
vattaa yhteistä ymmärrystä tehtävästä työstä. Hukkajahtiin on 
suhtauduttu Turun Kaupunginteatterissa positiivisesti ja sen 
mukaisen toimintamallin juurruttaminen vielä tiiviimmin 
osaksi teatterin toimintaa on tärkeää. Tuotantomalli ei ole kui-
tenkaan ole valmis nyt läpikäydyn ensimmäisen kehitysjakson 
jälkeen, vaan sitä kehitetään positiivisella otteella jatkuvasti. 

Toivottavasti muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa 
kulttuurin määrärahoja pikemminkin leikataan kuin kasva-
tetaan, kulttuuriorganisaatiot lähtevät rohkeasti kehittämään 
toimintaansa. Tähän Lean on erinomainen väline. Muutoksen 
keskellä on kuitenkin syytä muistaa nostaa esille syyt, joiden 
takia muutosta haetaan, ja kuulla kaikkien osallisten kokemus 
muutostarpeesta. Johdon sitoutuminen perustavanlaatuiseen 

toimintatapamuutokseen on sen ehdottomana edellytyksenä 
ja muutos on henkisesti toteuttavissa vain johdon tuella. Toi-
mintatapojen muutoksessa keskeistä onkin avoimuus, luotta-
mus ja arvostus, joille myös Lean toimintafilosofiana raken-
tuu. 
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Taiteen ja yritysmaailman vuorovaikutuksessa on sellaista 
potentiaalia, mitä Suomessa ei vielä täysin hyödynnetä. Sik-
si monet kulttuuritoimijat katsovatkin yritysten suuntaan 
mahdollisina uusina rahoittajina ja yhteistyökumppaneina 
kun miettivät uusia toimintamuotoja ja rahoituspohjan laa-
jentamista. Tässä artikkelissa keskityn taiteen ja liike-elämän 
yhteistyöhön ja nimenomaan teattereiden ja yritysten yhteis-
työmahdollisuuksiin. Tapauksena minulla on tämän hetkinen 
työnantajani Svenska Teatern, jossa olen vienyt läpi kehittä-
misprosessin liittyen teatterin kumppanuuksiin. Artikkelissa 
vastaan kysymykseen, mitä teatteri taidemuotona voi tarjota 
yritysmaailmalle ja mitä se tarkoittaa Svenska Teaternin toi-
minnan kannalta.

Taiteen ja yritysmaailman vuorovaikutus

Perinteisesti yritysmaailman ja taiteentekijöiden välinen kans-
sakäyminen on koostunut yritysten lahjoituksista taiteelle. 
Kun tänä päivänä ajattelemme yritysyhteistyötä, useimmille 
tulee mieleen sponsorointi. Sponsorointi on juridinen yh-
teistyösopimus sponsoroijan ja sponsoroitavan välillä ja pe-
rustuu molempien osapuolien suoritteisiin ja tarpeisiin. Se 
on strateginen, yhdessä suunniteltu luova ratkaisu, joka tuo 
merkittävää lisäarvoa molemmille kumppaneille ja jonka 
hyödyntämisessä käytetään markkinointiviestinnällisiä kei-
noja. Sponsorointia osapuolet hyödyntävät sekä yhdessä että 
erikseen. Myös tekemissäni haastatteluissa alan asiantuntijat 
painottivat yhteistyötä hyväntekeväisyyden sijaan ja he käyt-
tivätkin sanoja yhteistyö tai kumppanuus korostaakseen tätä.

”Sen pitää olla yhteistyötä.”
”Monet voivat nähdä sponsoroinnin hyväntekeväisyytenä 

ja silloin siitä on helppo leikata.” 
”Kutsun niitä yhteistyösopimuksiksi koska silloin tarjoam-

me jotain vastavuoroisesti.” 
Kumppanuus tarkoittaa yhteisiä arvoja ja tavoitteita. 

Kumppanuudessa investoidaan ja luodaan rohkeasti yhdessä 
uutta ja tavoitellaan jotain, joka ylittää tavanomaisen. 

Vain 10 % sponsorointirahasta kulttuurille

Yksityissektori ei yleensä rahoita julkisia kulttuurilaitoksia 
Suomessa. Tämä koskee sekä yksityisiä säätiöitä ja rahastoja 
että yrityksiä. Poikkeuksena ovat yksittäiset näyttelyt, tuotan-
not, konsertit jne. Viimeisimmän Mainostajien Liiton vuonna 
2015 teettämän sponsorointibarometrin mukaan 51 % yrityk-
sistä sponsoroi taidetta ja kulttuuria, mutta vain 10 % sponso-
rointiin käytettävästä kokonaisbudjetista menee kulttuurille. 
Urheilu on edelleen suosituin sponsorointikohde. Vuonna 
2015 sponsorointi kasvoi Suomessa, mikä on kiinnostavaa, sil-
lä samaan aikaan kulttuurilaitosten sponsorointitulot ovat las-
keneet 2 % Iso-Britanniassa. Sponsorointibudjetit ovat useim-
miten osa markkinointibudjetteja, mutta voivat myös olla 
pilkottu osiksi eri budjettimomentteihin. Siksi on vaikeaa ar-
vioida kuinka paljon yritykset käyttävät rahaa sponsorointiin 
ja sponsorointibarometri onkin ainoastaan suuntaa antava. 

Yrityksissä ollaan kuitenkin kiinnostuneita yhteistyöstä 
kulttuurialan kanssa. Yrityksissä sponsorointi tarjoaa mah-
dollisuuksia ja näkyvyyttä, jota perinteinen mainostaminen ei 
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tarjoa. Sosiaalisen median hyödyntäminen voi olla merkittä-
vää markkinointiviestinnässä ja mahdollistaa myös vaikutus-
ten mittaamisen. On mahdollista mitata, kuinka monta ihmistä 
tietty suorite on saavuttanut, kuinka moni siihen on reagoinut 
ja kuinka moni sen kautta on esimerkiksi käynyt nettisivuilla 
ja tehnyt ostoksen tai tilannut uutiskirjeen. Yhteistyön arvon 
voi siis todentaa. Tätä mahdollisuutta hyödynnetään Suomessa 
vielä suhteellisen vähän. Usein katsomme Iso-Britannian suun-
taan kun on kyse taiteen sponsoroinnista. Siellä on todettu, että 
yritykset luopuvat sponsoroinnista, joka perustuu bränditun-
nettuuden lisäämiseen tai asiakkaiden ja yhteistyökumppanei-
den viihdyttämiseen. Sen sijaan yritykset lähestyvät mieluum-
min taideorganisaatioita, jotka tarjoavat yritykselle rohkeita ja 
uudenlaisia avauksia pienemmällä budjetilla.

”Minulla on tunne, että yritykset mieluummin tekevät eri-
tyisprojekteja ja mielenkiintoisia avauksia kuin sponsoroivat 
kokonaisia laitoksia” 

”Aiemmin meillä oli enemmän niin sanottuja talospon-
soreita, mutta nyt niiden määrä on vähentynyt. Vuosittainen 
tulo on vähentynyt 100 000 eurosta noin 34 000 euroon. Mut-
ta sitten meillä on näitä suuria produktioita ja siellä summat 
ovat ihan erilaisia”

Yritysmaailma tarvitsee taidetta

The Guardianin Culture Professionals Networkin vuonna 2012 
tekemä mielipidekysely osoitti, että useimpien mielestä taide-
kenttä tarvitsee yrityksiä enemmän kuin mitä yritykset tarvit-
sevat taidetta. Professori Giovanni Schiuman mukaan yritys- 

ja taidemaailman välillä on vielä suuri kuilu. Yritysmaailmassa 
on edelleen paljon ennakkoluuloja taidemaailmaa kohtaan ja 
toisinpäin. Näitä ennakkoluuloja löytyy myös poliittiselta 
tasolta, mutta Suomessa on Schiuman mukaan ymmärretty 
taiteella olevan rooli yhteiskunnassa ja organisaatioissa, myös 
yrityksissä.

Taide- ja liike-elämän vuorovaikutus on lähinnä spon-
sorointia. Sponsoroinnille ominaista on, että taiteen tuoma 
maksimaalinen arvo yritykselle nähdään yrityksen identitee-
tin rakentamisessa, brändiviestinnässä. Schiuman mukaan 
sponsorointi on tärkeää taidemaailman ja liike-elämän suh-
teiden rakentamisessa, mutta siinä hyödynnetään ainoastaan 
pieni osa taiteen potentiaalista. Jotkut yritykset luovatkin uti-
litaristisen suhteen taiteeseen. Silloin taidetta käytetään hen-
kilöstön tai tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen tai taiteen 
tekemisen keinoja hyödynnetään viestinnän ja johtamisen jat-
kokoulutuksessa, ongelmanratkaisussa tai innovaatioproses-
seissa. Yritykset voivat myös käyttää taidetta ympäröivän yh-
teiskunnan osallistamisessa ja innostamisessa. Nämä yritykset 
käyttävät monipuolisesti taidemaailman tuotteita ja palveluita, 
siellä missä ne itse niistä eniten hyötyvät.

Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan raportissa syksyltä 
2016 löytyy esimerkkejä siitä, miten teatteria on hyödynnetty 
tällä utilitaristisella tavalla tutkimuksessa ja kehittämisessä. 
Teatteri ja draama toimivat hyvin esitystaitojen kehittämi-
sessä. Esimerkiksi erilaiset teatteriharjoitteet ja improvisaatio 
ovat siihen oivia menetelmiä. Julkisten esitysten pitämisellä 
ja näistä saadun palautteen avulla voidaan keskustella avoi-
mesti ja turvallisessa ympäristössä esiintyjän kehitystarpeis-
ta sekä tarjota välineitä omaan kehittymiseen. Esiintyminen,  

Giovanni Schiuman Taiteen arvon matriisia (Arts Value Matrix) voidaan käyttää yrityksessä arvioimaan miten taide on 
 integroitu organisaatioon tai teatterissa arvioimaan millaista sisältöä ja arvoa voidaan tarjota yrityskumppanuudessa.
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vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot tulevat kasvamaan sekä or-
ganisaatioiden että työntekijöiden menestystekijöinä. Näihin 
asioihin vaikutetaan sisällyttämällä kaikkiin koulutuksiin ak-
tivoivaa toimintaa hyvän asiasisällön lisäksi. Teatteri ja draa-
ma tarjoavat työskentelytapoja, joissa osallistutaan kokonais-
valtaisesti. Osallistuja käyttää kehoaan, mieltään, tunteitaan ja 
omaa motivaatiotaan. Sanatonta ja sanallista vuorovaikutusta, 
joustavuutta ja empatiaa voi myös harjoitella teatterin ja draa-
man avulla. Myös tästä utilitaristisesta suhtautumistavasta on 
hyötyä sekä liike-elämälle että taidemaailmalle, mutta Schiu-
man mukaan sekään ei hyödynnä taiteen potentiaalia maksi-
maalisesti. Meidän täytyy edelleen lisätä tietoisuutta siitä, mitä 
taide voi antaa yritykselle ja 
millä tavalla taide voi vaikuttaa 
organisaatioon ja koko yhteis-
kuntaan.

Transformatiivisissa 
kumppanuuksissa  
on voimaa

Suurin potentiaali Schiuman 
mukaan on transformatiivi-
sissa, muutosta tavoittelevissa 
kumppanuuksissa. Kyseessä on 
yritykset tai muut organisaatiot, 
jotka integroivat taiteen omaan 
DNA:hansa. Nämä organisaati-
ot sisällyttävät taiteen kaikkeen 

toimintaansa. Tutkimuspäällikkö Lotte Darsøn mukaan tran-
sformatiivisiin prosesseihin liittyvät henkilökohtainen kehitys 
ja johtajuus, kulttuuri ja identiteetti, luovuus ja innovaatio 
sekä asiakassuhteet ja markkinointi. Näiden avulla kehitetään 
eläviä organisaatioita eikä koneen lailla toimivia organisaati-
oita. Taide voi tuoda yrityksiin osaamista ja työkaluja ihmislä-
heisempään henkilöstön ja organisaation johtamiseen tämän 
päivän yhteiskunnassa. Emme ainoastaan halua ihmisiä, jotka 
osaavat hyödyntää omaa osaamistaan työelämässä ja yhteis-
kunnassa juuri nyt. Haluamme työntekijöiksi ihmisiä, jotka 
osaavat hyödyntää tunneälyään, jotka osaavat olla joustavia, 
pitkäjänteisiä ja luovia ja jotka ymmärtävät yhteiskunnan  

haasteet kokonaisuutena. Ha-
luamme kestävällä tavalla käyt-
tää ihmisen koko potentiaalia 
arvon ja varallisuuden luomi-
sessa.

Schiuma on kuvannut lä-
hemmin, miten taidetta voi in-
tegroida organisaatioon matrii-
sin avulla (Arts Value Matrix, 
katso kuva). Taide voi suoraan 
vaikuttaa organisaation kah-
teen eri ulottuvuuteen: 1) orga-
nisaation ihmisiin ja mahdol-
lisesti muihin asianosaisiin, ja 
2) organisaation infrastruktuu-
riin, eli mekanismeihin ja or-
ganisaatiomalleihin, jotka oh-
jaavat työskentelyä yrityksessä.  

Taiteella on Giovanni Schiuman mukaan suurin vaikutus näillä kuudella alueella: 
kokemukset, tunteet, energia, etiikka, osallisuus ja ympäristö.

EXPERIENCE EMOTION ENERGY ETHICS ENGAGEMENT ENVIRONMENT

6 E:s, Giovanni Schiuma 2015

Meidän täytyy edelleen 
lisätä tietoisuutta 

siitä, mitä taide voi 
antaa yritykselle 

ja millä tavalla 
taide voi vaikuttaa 

organisaatioon ja koko 
yhteiskuntaan.
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Matriisia voi hyödyntää arvioitaessa taiteen tuomaa arvoa yri-
tykselle tai kun taideorganisaatiossa keskustellaan mahdolli-
sista yhteistyömuodoista yritysten kanssa.

Taide voi innostaa meitä ja tavoittaa kaikki aistimme. Taide 
ei siis ole tapa tehdä maailmasta kauniimpaa, vaan siitä tulee 
tapa innostaa ja aktivoida ihmisiä. Schiuma tiivistää taiteen 
vaikutukset kuuteen E:hen (katso kuva), jotka suomeksi kään-
nettynä ovat kokemukset, tunteet, energia, etiikka, osallisuus 
ja ympäristö. 

Yritysyhteistyön syventäminen  
Svenska Teaternilla

Svenska Teatern on Suomen suurin ruotsinkielinen teatteri. 
Siellä työskentelee noin 130 henkilöä vakituisissa työsuhteissa 
sekä freelancereita produktioiden tarpeiden mukaan. Teatte-
rin tärkein tehtävä on tuottaa ruotsinkielisiä teatteriesityksiä. 
Ohjelmisto on laaja ja kohderyhmänä ovat kaikenikäiset. En-
si-iltoja tuotetaan keskimäärin 8–10 vuodessa. Tämän lisäksi 
teatterilla on vierailuesityksiä sekä yhteistuotantoja muiden 
teattereiden ja vapaiden teatteriryhmien kanssa. Svenska Tea-
ternilla on tänä päivänä kaksi pitkäaikaista yrityskumppania: 
Aktia ja Hufvudstadsbladet. Lisäksi teatterilla on ollut spon-
soreita suurien musikaaliproduktioiden yhteydessä. Yhteistyö 
on perustunut markkinointiviestinnällisiin toimenpiteisiin 
sekä yrityksen asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden viih-
dyttämiseen. Yritysyhteistyö on markkinointi- ja myyntipääl-
likön vastuulla.

Svenska Teaternilla on osaamista yritysyhteistyön syven-
tämiseen, niin että tavoitteena on tarjota transformatiivisia 
kumppanuuksia. Olen toteuttanut teatterissa yhteiskehit-
tämisprosessin, jonka aikana luotiin yhdessä 60 erilaista 
konsepti-ideaa yritysyhteistyöhön taiteilija-kehittäjä Krista 
Petäjäjärven vetämässä työpajassa. Osaa konsepteista jatkoja-
lostettiin ja niiden yritykselle tuomia arvoja listattiin ja arvioi-
tiin. Ideoidut toimintakonseptit vaativat eriasteista rohkeutta 
yritykseltä ja sen henkilöstöltä. Osaan niistä on helppoa ja tur-
vallista osallistua, toiset vaativat enemmän avoimuutta ja roh-
keutta. Yhdistelemällä näitä konsepteja teatterille jo tuttuihin 
markkinointiviestinnällisiin toimenpiteisiin voidaan yhdessä 
yrityskumppanin kanssa luoda pitkäaikainen kokonaisvaltai-
nen transformatiivinen kumppanuus, joka on merkitykselli-
nen sekä Svenska Teaternille että yrityskumppanille. Trans-
formatiivisen kumppanuuden luomiselle pitää antaa aikaa.  

Se vaatii molemminpuolista luottamusta, jota voi lähteä ra-
kentamaan vähitellen. Myös nykyisten yrityskumppaneiden 
kanssa voi lähteä syventämään yhteistyötä.

Tällaisten kumppanuuksien neuvottelemisessa ja niiden si-
sällön luomisessa pitää olla koko teatterin henkilöstöä mukana. 
Se ei saa olla ainoastaan myynnin ja markkinoinnin vastuulla, 
vaan se edellyttää myös taiteellisen, tuotannollisen ja hallin-
nollisen henkilöstön aktiivista osallistumista työskentelyyn.  
Kaikista henkilöstöryhmistä oli vapaaehtoisia osallistujia yh-
teistyökonseptien ideointityöpajaan, mikä on hyvä lähtökohta 
toiminnan kehittämiselle. Sekä henkilökunta että organisaa-
tio voisi oppia itsestään, toiminnastaan ja toimintatavoistaan 
lisää. Se voisi vahvistaa me-tunnetta teatterissa. Lisäksi sekä 
valtion että Helsingin kaupungin rahoitus uudistuu tällä het-
kellä ja onkin erityisen tärkeää pohtia teatterin toimintaa ja 
toiminnan tavoitteita suhteessa rahoitukseen ja ympäröivään 
yhteiskuntaan. Millainen toimija Svenska Teatern haluaa olla 
tulevaisuudessa? 

Riikka Wallin 2017. Partnerskap mellan en teater, fria teatergrupper och 
företag. Case Svenska Teatern
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Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit tunnetaan Suomen kult-
tuuriviennin edustajina. Instituutit edistävät kohdemaissaan 
Suomen tunnettuutta ja näkyvyyttä. Niiden kautta tavalliset 
kaupunkilaiset, taiteilijat, kulttuurialan toimijat, opiskelijat, 
matkailijat, liikemiehet saavat jotain uutta Suomesta; ehkä 
rupeavat suunnittelemaan Suomen matkaa instituutissa koke-
mansa tapahtuman jälkeen. Monelle pariisilaiselle, lontoolai-
selle tai berliiniläiselle instituutit saattavat olla ensimmäinen 
kontakti Suomeen. 

Instituutit kuitenkin ovat murroksessa, kuten kulttuuri-
kentällä monet muutkin toimijat. Ajat muuttuvat, julkinen 
rahoitus vähenee, poliittiset käänteet ympäri maailman heijas-
tuvat myös kulttuurikentälle; kiinnostuksen kohteet vaihtuvat 
nopeasti ja digitaalisuus tuo uudenlaisia työkaluja kentälle. 
Miltä instituutit tulevat näyttämään kymmenen vuoden pääs-
tä? Syksyllä 2016 kulttuuri-instituuttien toimijat kokoontuivat 
Tallinnassa pohtimaan, mihin suuntaan askeleita kannattaisi 
ottaa ja miten omarahoitusta voisi kasvattaa? 

On tiedostettava, että instituutit ovat hyvin erilaisia. Osa 
keskittyy tiettyyn taidekenttään, osa tekee enemmän yhteis-
työtä paikallisten toimijoiden kanssa, kun taas osa tuottaa 
tapahtumia omissa tiloissaan. Jokaisella on kuitenkin vähin-
täänkin toimisto, josta käsin koordinoidaan toimintaa. Jokai-
sen rahoitus tulee suurin osin opetus- ja kulttuuriministeri-
öltä. Jokaisella on joku itsenäinen taustasäätiö ja jokainen on 
Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n jäsen. 

Kuinka avoin kyseinen verkosto on laajentamaan? Syksyn 
2016 seminaarissa pohdittiin tulevaisuutta, ja seminaarin jäl-
keen rupesin miettimään tätä kysymystä. Vai onko verkosto 
suunnattu vaan nykyisille instituuteille? Suomen kulttuuri- ja 

tiedeinstituutit ry kuitenkin määrittelee jäsenensä innovatiivi-
sina ja ketterinä toimijoina, jotka sopeutuvat muuttuviin tilan-
teisiin nopeasti. Esimerkiksi ei kauan kestänyt siirtolaiskriisin 
jälkeen, kun muutama instituutti yhdessä päätti luoda siirto-
laisuuden käsittelevän blogisarjan. Tämän määritelmän poh-
jalta luulisi, että verkosto lähtisi avoimin mielin hyväksymään 
uusia jäseniä. Jäsentä, joka toimisi ketterästi, innovatiivisesti 
ja jonka tavoitteena olisi edistää kansainvälistä yhteistyötä tai-
de- ja kulttuurialalla ja nostaa Suomen näkyvyyttä kansain-
välisesti. 

Haastan Suomen kulttuuri- ja tiede instituuttia mietti-
mään, olisiko se valmis ottamaan jäseniksi toimijan, jolla ei 
ole seiniä ja jonka rahoitus ei pääsääntöisesti tule opetus- ja 
kulttuuriministeriöstä (ainakin alkuvaiheessa). Otetaan kau-
punkina vaikka Istanbul. Istanbul on 20 miljoonan asukkaan 
suurkaupunki, jossa on monen eurooppalaisen maan kulttuu-
ri-instituutti, jossa paikalliset kulttuuriyhdistykset vahvistavat 
asemaansa koko ajan uusien kansainvälisten yhteistyökump-
paneiden kautta, jossa on useita kansainvälisiä festivaaleja 
vuodesta toiseen, jossa kuplii ja jossa on paljon kiinnostusta 
Suomea kohtaan. Istanbulissa ei kuitenkaan ole suomalaista 
pysyvää tahoa, joka edustaisi suomalaista taide- ja kulttuu-
rielämää, ja joka tekisi työtä vahvistaakseen suhteita maiden 
välillä. 

Ei kumppanuutta ilman läsnäoloa -tutkimus osoittaa, 
että mikäli suomalaisen ja istanbulilaisen kulttuurikentän 
toimijoiden ja taiteilijoiden välillä toimisi taho verkostoa 
vahvistamassa ja kehittämässä, tämä mahdollistaisi Suomen 
kulttuurikentän näkyvyyden lisäämistä Istanbulissa kestäväl-
lä tavalla ja tukisi toimijoita. Kiinnostusta ruohojuuritasolla 

Mahtuuko Suomen kulttuuri-
instituuttien verkostoon toisenlaisia 
toimijoita?

Melis Ari-Gürhanli
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tällaiseen toimintaan olisi. Monet haastattelemani alan toimi-
jat toivovat juuri ruohojuuritason hyötyvän maiden välisestä 
kulttuurivaihdoista. Vuorovaikutus nähdään tärkeämmäksi 
motivaatioksi kuin ammattilaisten kokemusten vaihto. Kun 
kyse on ruohojuuritasosta, on toimijan tunnettava molemmat 
kulttuuriympäristöt, toimintakulttuurit ja mielellään kielet. 
Ruohojuuria tavoittelevan tahon ei tarvitse olla valtiollinen, 
päinvastoin rajojen ulkopuolella liikkuminen antaisi laajem-
mat mahdollisuudet tavoittaa monipuolisia toimijoita. Tule-
vaisuuden kulttuurivaihto on kuitenkin monipuolista, eikä 
välttämättä keskity yhteen taidekenttään. Tämä on myös yksi 
tutkimuksen tuloksista. 

Taho, joka tarttuisi Istanbulista nousevaan tarpeeseen ja 
lähtisi kehittämään toimijoiden välisiä suhteita ja yhteistyötä, 
voisi olla oiva lisä uudistumassa olevaan instituuttien verkos-
toon. Verkosto osoittaisi sitoutuvansa luoviin aloitteisiin ja 

kykynsä uudistuksiin, kun taas tämä uusi taho saisi kokeneet 
verkostonjäsenet tuekseen uuden rakentamiseen sekä vahvan 
brändin, johon nojautua kontaktien rakentamisessa Istanbu-
lissa. 

Mikäli suhteita halutaan rakentaa ja Suomen näkyvyyttä 
lisätä, on suomalaisten tahojen otettava askel rajojen ulkopuo-
lelle. Mennäänkö perinteisellä tavalla vai kokeillaanko uutta? 
Istanbul olisi mielenkiintoinen kohde rakentaa pysyviä suh-
teita - hyvin erilainen, haastava, mutta lähellä ja inspiroiva. 

Melis Ari-Gürhanli: Ei kumppanuutta ilman läsnäoloa – Suomen kult-
tuurikentän näkyvyyden vahvistaminen Istanbulissa. 2017.
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Kulttuuritapahtumien ja festivaalien on tärkeää kehittää toi-
mintaansa, jotta tapahtuma pysyy houkuttelevana ja kiinnos-
tavana yleisön silmissä. Kiinnostavuutta ja houkuttelevuutta 
voidaan lisätä monipuolistamalla tapahtuman oheisohjelmaa. 
Tällä hetkellä kulttuurikentällä korostuvat erityisesti tarve 
osallistaville tapahtumille. Yleisö haluaa olla osa tapahtumaa, 
osallistua ja olla esillä. Yleisötyön kautta osallistuja tulee usein 
myös muihin festivaalin tapahtumiin ja esityksiin. Näin ohei-
sohjelmaa tukee myös merkittävästi tapahtuman markkinoin-
tia. 

Hurraa! -lasten ja nuorten festivaalilla pyrittiin lisäämään 
oheisohjelman monipuolistamisen myötä festivaalin näky-
vyyttä, houkuttelevuutta sekä saamaan tapahtumalle uusia 
yleisöjä. Festivaalille etsittiin uusia tapoja tehdä festivaalin 
oheisohjelmaa ja yleisötyötä. Tärkeimmäksi asiaksi oheisoh-
jelman kehittämisessä nousi uusien yhteistyökumppanuuk-
sien ja verkostojen hankinta ja heidän kanssaan toimiminen. 
Tapahtumille on myös tärkeää jalkautua yleisön pariin, näkyä 
katukuvassa ja tulla lähelle yleisöä tätä kautta.

Yhteistyöverkostoja voi olla monenlaisia ja kumppanuudet 
voivat syntyä eri tavoin. Usein yhteistyö syntyy molempien 
osapuolten tarpeesta tehdä yhteistyötä. Hurraa! -festivaalilla 
otettiin myös taiteilijat uudella tavalla mukaan oheisohjelman 
tekemiseen. Taiteilijat muun muassa kiersivät kirjastoauton 
kyydissä eri alueilla sekä suunnittelivat koreografian yhtei-
sölliseen tanssiteokseen. Näin myös festivaalilla esiintyvät 
taiteilijat tulivat uudella tavalla osaksi festivaalin ydinryhmää. 
Monipuoliset yhteistyöverkostot ja niiden kanssa toteutetut 
tapahtumat levittivät festivaalin ympärille tärkeää yhdessä te-
kemisen tunnetta.

Huomattavaa on myös oheisohjelman tuoma merkitys ta-
pahtuman markkinoinnille. Hurraa! -festivaalin tapauksessa 
oheisohjelma toi festivaalille merkittävää näkyvyyttä useissa 
eri medioissa. Samanlaista näkyvyyttä ei olisi voitu saavuttaa 
ilman toimivia yhteistyöverkostoja. Yhteistyö monipuolisti 
oheisohjelmaa, lisäsi tapahtuman festivaalimaisuutta, tunnet-
tavuutta ja houkuttelevuutta. Näin lisättiin kävijämääriä myös 
festivaalin ydintoimintaan liittyvissä tapahtumissa, perintei-
sissä lasten- ja nuortenteatteriesityksissä. Erityisesti pienet toi-
mijat hyötyvät yhteistyöstä verkostojen kanssa oheisohjelman 
toteuttamisessa, koska näin voidaan saavuttaa tuloksia, joihin 
ei yksin pystyttäisi. 

Venla Haanpää: Festivaalipöhinää! Bravo! -lasten- ja nuortenteatteri-
festivaalin oheisohjelman kehittäminen. 2017. 

Kulttuuritapahtumien  
oheisohjelma monipuolistuu 
yhteistyöverkostojen kautta

Venla Haanpää
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Länsi-Uudellamaalla on kehitetty työpajojen ammatillista toi-
mintaa työelämän vaatimusten mukaiseksi opinnollistamisen 
avulla. Mukaan kehittämiseen on lähtenyt 14 työpajaa ja jär-
jestöä alueelta. Osaamistodistuksia työpajoilla on annettu jo 
yli 80 kpl. 

Opinnollistamisen prosessi sisältää työtoiminnan näky-
väksi tekemisen. Oppimisympäristöstä kirjataan tilat, laitteet 
ja toimintaympäristö. Tämän jälkeen avataan työpajoilla ta-
pahtuvat työtehtävät verraten niitä ammatillisen perustut-
kinnon perusteisiin. Tarvittaessa kehitetään työtoimintoja tai 
hankitaan tarvittavia laitteita. Kun perustyöt on tehty, voidaan 
työpajalla olevan valmentautujan osaamista tunnistaa opin-
nollistamisen avulla. 

Monella työpajalla opinnollistamisen mahdollisuus ker-
rotaan valmentautujalle työjakson alussa, tarjoten mahdolli-
suutta oppia ja dokumentoida osaamista. Käytössä on myös 
menetelmä, jossa osaamisen tunnistamista tehdään pitkän 
ajan kuluessa, niin että työpajan asiakas eli valmentautuja, 
ei sitä huomaa. Ohjauskeskustelussa nostetaan esiin doku-
mentoitu osaaminen. Työpajojen henkilökunta on kerto-
nut opinnollistamisen olevan hyvä ohjausmenetelmä, joka  
vahvistaa uskoa omiin kykyihin. Joskus se saattaa olla ensim-
mäinen dokumentti, jonka valmentautuja on saanut osaami-
sestaan. 

Opinnollistaminen on juurtunut osaksi laadukkaiden työ-
pajojen ammatillista toimintaa. Yhdessä oppilaitoksen kans-
sa tehty kehittämistyö on tuonut loistavia tuloksia. Kynnys 
opintoihin mataloituu, kun opinnollistamisen myötä pajalla 
on opittu tutkinnossa vaadittu osaaminen, ilman tutkintoti-
laisuuden painetta. 

Julian tarina on julkaistu opintopolku.fi sivustolla. Ju-
lia työskenteli Lohjalla työpajalla, jossa hänen osaamistaan  
tunnistettiin. Videossa Julia kertoo suunnittelevansa opinto-
ja työpajan jälkeen. Tosielämässä Julia polku vei videon ku-
vaamisen jälkeen Luksiaan, jossa hän opiskelee matkailualaa. 
Työpajalla tunnistettu osaaminen asiakaspalvelussa ja muissa 
tehtävissä virallistettiin ammattiosaamisen näytöllä, mikä ly-
hensi hänen opiskeluaikaansa lähes vuodella!

Opinnollistaminen tuo yhteiskunnalle selvää säätöä koulu-
tusajan lyhentymisen muodossa, työpajalla se tuo laatua am-
matilliseen työtoimintaan ja työkalun ohjaukseen. Opinnol-
listamisen on työpajan omaa toimintaa, ja kehitetty prosessi 
vapaasti kaikkien käytettävissä. 

Kati Jokela: Opinnollistamisprosessin kehittäminen kulttuurialan 
työpajoille. 2016.

Opinnollistaminen tuo laatua  
työpajan toimintaan!

Kati Jokela 
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Helsingin kulttuurikeskuksessa on tuotettu ala-asteen kou-
luluokille 5x2-taideopetusta jo 30 vuotta. 5x2-taideopetus on 
kouluille maksutonta ja erittäin laadukasta taideopetusta. 
Taideopetus järjestetään kulttuurikeskuksen toimipisteissä ja 
se tavoittaa vuosittain lähes 5 000 lasta. Lisääntyneet haasteet 
oppilaiden käyttäytymisessä ja kasvanut maahanmuuttajalas-
ten osuus koululuokilla ovat asettaneet taideopettajat uusien 
haasteiden eteen. Kulttuurikeskuksessa tutkittiin, millä kei-
noin 5x2-taideopetuksen saavutettavuutta erityisryhmille voi-
taisiin lisätä.

Helsingin kulttuurikeskuksen tuottaman 5x2-taideopetuk-
sen saavutettavuutta on alettu kehittää. Saavuttavuuden ny-
kytilaa kartoitettiin ja konkreettisilla toimenpiteillä pyrittiin 
parantamaan taideopetuksen saavutettavuutta. Kartoituksessa 
nousi esille kolme seikkaa: tieto, asenne ja opetuksen mukaut-
taminen. Kävi ilmi, että taideopettajat tarvitsevat vertaistukea, 
koulutusta ja taideavustajia, jotta taideopetuksen toteuttami-
nen erityisryhmille sujuisi mahdollisimman hyvin. Taideopet-
tajilla saattaa olla pelkoja ja huolia siitä, miten he osaavat koh-
data vaativia erityisryhmiä. Vertaistuen ja koulutuksen avulla 
näitä huolia voidaan hälventää. Riittävä määrä taideavustajia 
helpottaa taideopettajan työtä. Kun henkilökuntaresurssia on 
tarpeeksi, taideopettaja voi keskittyä opetustyöhön, eikä hä-
nen työresurssiaan kulu yleisen järjestyksen ylläpitämiseen. 

Taideopetuksen mukauttaminen erityisryhmille sopivaksi 
nousi esille kehittämistyössä. Mukauttamisen keinoja on usei-
ta; erityisesti oikeanlaiset työskentelytilat ja -välineet paranta-
vat taideopetuksen saavutettavuutta. Opetusta voi mukauttaa 
räätälöimällä opetusaika ja -kesto kohderyhmälle sopiviksi. 
Opetustilojen mukauttaminen esimerkiksi aistiyliherkille  

sopiviksi ja fyysisesti saavutettaviksi edistää saavutettavuutta. 
Erilaiset apuvälineet helpottavat erityisryhmien osallistumista 
taideopetukseen; apuvälineitä on jatkossa tarjolla jokaisessa 
5x2-taideopetusta järjestävässä toimipisteessä. Taideaineiden 
opetussisällöt voidaan suunnitella kullekin kohderyhmälle 
sopiviksi ja kohderyhmän osaamistasoa vastaaviksi. Opetuk-
sen mukauttamiseksi on tärkeää saada tietoa taideopetukseen 
tulevan luokan erityistarpeista ja -haasteista etukäteen. Tietoa 
erityistarpeista kerätään jatkossa esitietolomakkeella.

5x2-taideopetusta järjestetään Helsingin kulttuurikeskuk-
sen toimipisteissä, mutta opetusta voidaan riittävällä resur-
soimisella viedä myös erityisryhmien omiin opetustiloihin. 
Oppilaat eivät välttämättä voi fyysisten tai psyykkisten saira-
uksien vuoksi lähteä omasta koulusta muualle taideopetuk-
seen. Helsingin kulttuurikeskus haluaa tuottaa saavutettavia 
palveluita ja taideopetuksen vieminen omien seinien ulko-
puolelle on yksi uusi askel kohti saavutettavampia palveluita. 
Myös muiden kulttuuripalveluiden jalkauttaminen toimipis-
teiden ulkopuolelle on alkanut. 

Mirka Nokka: Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille. Case 
Helsingin kulttuurikeskuksen 5x2-taideopetus. 2017. 

Mirka Nokka 

Helsingin kulttuurikeskus etsi 
 keinoja parantaa taideopetuksen 
 saavutettavuutta 
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Strategiaprosessin avoimuudesta ja eri tahojen osallistamisen 
lisäämisestä on puhuttu strategiatyön tekemisessä jo pitkään, 
mutta niiden käytäntöön vieminen on ollut hidasta. Yleisellä 
tasolla strategiatyön tekemisessä suunta on kohti avoimempia 
ja osallistavampia prosesseja, jolla tarkoitetaan sitä, että stra-
tegiatyön tekemiseen osallistuvat organisaation hallituksen 
lisäksi aktiivisesti myös henkilöstö ja keskeiset sidosryhmät. 
Strategiantyön laajentamisesta ja avaamisesta on useita hyö-
tyjä organisaation strategian rakentamisessa, jota voidaan pe-
rustella usealla eri tavalla.

Avoimuuden kautta organisaatio pystyy kehittämään omaa 
toimintaansa laajemman toimijajoukon kautta, mikä mahdol-
listaa useampien ja usein myös kriittisten näkemysten mu-
kaan tulon strategian rakentamisprosessiin. Strategiaproses-
sien keskeinen haaste on ollut, että strategioita rakennetaan 
suljetussa yhteisössä tai pienen ja vakiintuneen toimijajoukon 
kesken. Tällöin on kasvava riski siihen, että toimintaa uudista-
via ajatuksia ei synny, eikä toiminta kehity strategiatyön kaut-
ta. Pienessä ja suljetussa piirissä toteutettujen strategioiden 
näkemyksiä rajoittavat usein sekä kapea katsantokanta että 
mahdollinen oman edun tavoittelu ja/tai aseman turvaaminen 
organisaation sisällä. 

Organisaation henkilöstön aktiivisen osallistamisen hyödyt 
nousevat esille operatiivisen toiminnan etulinjassa kehitty-
neiden konkreettisten näkemysten kautta, kun organisaation 
käytännön työn tekevät henkilöt pääsevät strategiaprosessin 
kautta kehittämään sekä omaa työtä että tuomaan tätä kautta li-
säarvoa organisaatiolle. Henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia 
lisäämällä strategian toteuttaminen alkaa jo sen suunnittelu-
vaiheessa, koska strategian toteuttamisesta vastaavat henkilöt  

Jukka-Pekka Pohjolainen

Avoimuus ja osallistuminen parantavat 
strategiaprosessin laatua ja lopputulosta 

ovat itse vaikuttaneet strategian sisältöön ja näin ollen sisäistä-
neet kehittämistoimenpiteet jo prosessin aikana. Strategiaa ei 
näin ollen enää tarvitse jalkauttaa mihinkään. 

Erilaisten sidosryhmien osallistamisen keskeinen hyöty 
strategian rakentamiseen näkyy erityisesti siinä, että organi-
saation on avoimuuden ja ulkopuolisten vaikutteiden takia 
entistä vaikeampi perustella sitä, miksi toimintaa pitäisi jat-
kaa kuten aina tähänkin asti. Sidosryhmätyöskentelyn kaut-
ta strategiaan saadaan ”ulkopuolinen” näkemys, joka auttaa 
organisaatiota hahmottamaan toimintaansa paremmin ja 
huomaamaan kriittisiä kehittämiskohteita niin organisaation 
rakenteissa, prosesseissa kuin toiminnoissa. 

Yleisesti ottaen strategiaprosessin avaamisen hyödyt nä-
kyvät ennen kaikkea siinä, että toimintojen läpinäkyvyys 
lisää organisaation uskottavuutta niin henkilöstön kuin si-
dosryhmien näkökulmasta. Avoimuudella ja osallistumisella 
vaikutetaan keskeisesti myös strategian rakentamisen ylei-
seen ilmapiiriin. Hyvän tunnelman merkitys on keskeinen 
strategiaprosessin ja strategian toteuttamisen näkökulmasta. 
Avoimuuden ja osallistamisen käyttäminen strategiatyön kes-
keisenä välineenä tuo mukanaan monia hyötyjä, joiden kautta 
organisaation kehittäminen pääsee uudelle tasolle. 

 Jukka-Pekka Pohjolainen: Tanssien tulevaisuuteen. Itäisen tanssin  
aluekeskuksen strategia. 2017. 
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Kehitystyön aiheena oli pohtia Etelä-Savon kulttuurin tule-
vaisuutta. Työ jatkoi Etelä-Savon maakuntaliiton aiemmin to-
teuttaman ”Kulttuurin tulevaisuusohjelma –hankkeen” aloit-
tamaa työtä. Tulevaisuusohjelma oli osallistavin menetelmin 
toteutettu hanke, jonka tuotoksena syntyi Etelä-Savon kult-
tuurin visio tulevaisuudesta. 

Kehitystyössä jatkettiin asioiden viemistä eteenpäin osal-
listamalla jatkotyöskentelyyn useita kymmeniä eteläsavolaisia. 
Yhdessä tekeminen on äärimmäisen tärkeää juuri nyt, koska 
tuleva maakuntauudistus muuttaa merkittävästi kuntien ja 
maakuntien rooleja. Muutoksen vaikutuksia kulttuurin ase-
maan ei voi tarkkaan tietää, siksi asioita onkin ennakoitava.

Työn tuotoksena syntyi tulevaisuuden skenaarioita, joiden 
avulla tulevaisuuteen varautuminen ja tulevaisuuden tekemi-
nen on helpompaa. Opinnäytetyön tutkimuskysymyksenä oli: 
”Mitä vaihtoehtoisia toteutumismuotoja tulevaisuusohjelman 
visiolla voisi olla?” Tulevaisuusohjelmasta nousseiden keskeis-
ten tekijöiden konkretisoituminen tulevaisuudessa toimi työn 
siten punaisena lankana. 

Työn suorittamisen yhteydessä nousi esiin useaan kertaan 
muun muassa oikeanlainen kommunikointi sekä säännöllinen 
yhteisöllinen toiminta. Oikeanlaisella kommunikoinnilla tar-
koitetaan sitä, että kulttuuriammattilaiset oppivat puhumaan 
kulttuurista ymmärrettävästi, ”ei-kulttuuri -orientoituneesti”. 
Säännöllisten tapaamisten ja oikeanlaisen kommunikoinnin 
avulla voidaan luoda puitteet avoimelle vuorovaikutukselle. 
Avoin vuorovaikutus puolestaan mahdollistaa uudenlaisen ja 
monialaisen kulttuurin syntymisen Etelä-Savoon.

Työn tärkeimpänä tuotoksena syntyi ihmisten sitouttami-
nen tulevaisuuden tekemiseen. Suomessa julkaistaan vuosittain  

valtava määrä erilaisia kehittämisehdotuksia, jotka hukkuvat 
monesti liiallisen tarjonnan sekaan. Nämä kaikki kehittämi-
sehdotukset eivät voi mitenkään tavoittaa sitä yleisömäärä, 
joka niille kuuluisi tai jonka ne tarvitsisivat, jotta asiat päätyi-
sivät käytäntöön asti. Tulevaisuudessa on entistä tärkeämpää 
osallistaa suunnitteluun mahdollisimman paljon ihmisiä, jot-
ta kehittämisehdotukset voivat toteutua. Osallistamisen kaut-
ta ihmiset kokevat itsensä ja oman työnsä merkitykselliseksi. 
Sen myötä he sitoutuvat tavoittelemaan yhteistä päämäärää ja 
viemään itse asioita käytäntöön. 

Opinnäytetyön yhteydessä järjestetyissä tilaisuuksissa saat-
toi havaita, että Etelä-Savossa on hyvä yhteishenki ja kulttuu-
riammattilaiset haluavat aidosti olla osallistumassa kulttuurin 
tulevaisuuden suunnittelemiseen sekä tekemiseen. Nyt Ete-
lä-Savon kulttuurista on laadittu yhdessä kymmenien kulttuu-
riammattilaisten kanssa neljä tulevaisuuden skenaariota, jotka 
ilmentävät, millaisia vaihtoehtoisia toteutumismuotoja Ete-
lä-Savon kulttuurin tulevaisuusohjelman visiolla on. Näiden 
skenaarioiden ja kehittämisehdotusten pohjalta on entistä hel-
pompaa lähteä rakentamaan yhdessä ”meidän Etelä-Savoa”. 

Pekka Pulkkinen: Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuus 2.0. Etelä-Savon 
kulttuurin tulevaisuusohjelman juurruttaminen ja mahdollisten 
muutosten ennakointi. 2017. 

Pekka Pulkkinen 

Etelä-Savon kulttuurin  
tulevaisuus  tehdään yhdessä
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Kulttuurituotannon koulutusohjelman YAMK opinnäyteyössä-
ni ”Miten Lauttasaaren kartano avautuu yleisölle? Kohtaami-
sia Koneen Säätiön malliin” pohdin muun muassa sitä, miten 
vastata haasteisiin, joita kulttuuritoimija kohtaa avatessaan 
kunnostamansa rakennuksen uusine toimintamalleineen. 

Koneen Säätiö on tehnyt kulttuuriteon ostaessaan kult-
tuurihistoriallisesti arvokkaan kartanon Helsingin Lauttasaa-
resta. Säätiö remontoi parhaillaan kartanoa vanhaa kulttuu-
riympäristöä kunnioittaen. Sen pitää samanaikaisesti ratkaista 
useita tilankäyttöön ja toimintoihin liittyviä kysymyksiä: Mi-
ten Säätiön omat työntekijät sekä apurahatutkijat ja -taiteilijat 
asettuvat työskentelemään kartanoon? Miten erilaiset kutsu-
vierastilaisuudet soveltuvat tiloihin? Miten yleisölle avautuva 
tila taipuu isolle ihmismäärälle? Mitä ohjelmistoa ylipäätään 
tarjotaan? Miten puutarha sekä säilyy että mahdollistaa mo-
nenlaisen toiminnan? Kysymyksiä on loputtomasti, eikä nii-
tä varmasti pysty kaikkia ratkaisemaankaan ennen kuin tilat 
ovat remontoituina käyttökuntoon ja omistaja on muuttanut 
sisään vuoden 2018 alkupuolella.

Erityisen jännittävä kysymys on, mikä on se yleisö, jolle 
toimintaa kartanossa tarjotaan. Yleisökäsitteen tekee ongel-
malliseksi myös se, että sillä viitataan koko ajan muuttuvaan 
todellisuuteen. Käsitykset yleisöstä ovat aina kytköksissä 
oman aikansa kulttuurisiin, ideologisiin ja teknologisiin pai-
notuksiin. Yleisötutkimuksessa on käyty keskustelua siitä, 
onko yleisöä edes olemassa sitä esittävien kuvausten ulkopuo-
lella, vai onko se ainoastaan diskurssiivinen ilmiö. Näin totea-
vat mm. Nieminen & Pantti.

Koneen Säätiön toiminnalle Lauttasaaren kartanossa ei 
löydy vastaavia malleja Suomesta. Kansainvälisiä kulttuuri- ja 

taideorganisaatioita onkin runsaasti idealähteiksi, kuten vaik-
kapa Bangkok Art & Culture Centre (BACC) jossa kaupallisuus 
ja taide kohtaavat huolettomasti, tai työssäni esittelemän The 
Wing Luke Museum Seattlessa USA:ssa, jossa yleisöä on saatu 
onnistuneesti osaksi toiminnan suunnittelua, yhdessä luoden 
ja omistajuutta tukien.

Yleisön osallistaminen tulee luonnollisesti olemaan osa 
kartanon avointa toimintaa jossain määrin. Onkin mietittävä 
todella tarkkaan yleisön osallistamisen taktiikka. Kuraatto-
ri Jussi Koitela pohtii, voiko osallistaminen sisältää alisteista 
valtarakennetta, jossa yleisölle ylhäältä päin annettuna tarjo-
taan ohjelmaa? Ikään kuin ihminen tai yksilö ei itse tietäisi, 
mihin hän haluaa osallistua ja mitä siitä hyötyy. Tämä tuottaa 
alistavaa valtarakennetta ja stereotyyppisiä identiteettejä. Pit-
käaikainen avoin sitoutuminen ja resurssien tarjoaminen jo 
aktiivisille yhteisöille, aktivisteille ja yksittäisille toimijoille on 
hyvä asia. Tavoiteltavaa on toimijoiden kuunteleminen sekä 
yhteiskunnallisten ja kulttuuristen näkemysten ja kokemusten 
kanssa dialogissa oleminen. 

Instituutiona Koneen Säätiö on lähestymässä tavallista 
kaupunkilaista itselleen uudella tavalla. Kartanoon halutaan 
elämää. Jotta instituutio muuttuisi sosiaaliseksi kohtaamis-
paikaksi eli hubiksi, on sen sitouduttava kävijöihin ja tuettava 
vuorovaikutusta sekä kävijöiden kesken että kävijöiden ja ins-
tituution välillä, on mm. Nina Simon todennut. Niin sanottua 
omistajuutta kartanon suhteen Koneen Säätiö saanee yhteis-
työstä paikallisen Lauttasaari-seuran kanssa. Paikan omista-
juus yleisön taholta vahvistaa sen juurruttamista yhteisöön ja 
vaikuttavuuden lisääntymistä. Voidaan puhua myös yleisön 
voimaannuttamisesta. 

Satu Sirén

Tuntemattoman yleisön jäljillä
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Lauttasaaren kartano 2016. 
Kuva Tiina Toivonen

Satu Sirén, Miten Lauttasaaren kartano avautuu yleisölle? Kohtaamisia 
Koneen Säätiön tyyliin. 2017.

Koitela, Jussi 2016. Kuraattori. Haastattelu: 29.4.2016
Nieminen, Hannu & Pantti, Mervi. 2004. Media markkinoilla. Johdatus 

joukkoviestintään ja sen tutkimukseen. 2009. Helsinki: Loki - Kirjat.
Simon, Nina 2010. The Participatory Museum. Internetjulkaisu. http://

www.participatorymuseum.org/chapter1/
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Brändiä on yleisesti pidetty lähinnä ulkoisen viestinnän väli-
neenä. Brändin on ajateltu olevan tuotteen tai palvelun muista 
ulkoisesti erottava tekijä, joka liittyy voimakkaasti visuaali-
seen viestintään. Brändin tehtävänä on yksilöidä tuote tai pal-
velu ja määritellä sen ainutlaatuiset ominaisuudet, jotka erot-
tavat sen kilpailijoista. Brändi voi kuitenkin parhaimmillaan 
toimia myös yrityksen toimintaa ja päätöksentekoa ohjaava-
na suodattimena, joka karsii ydintoimintaan kuulumattomat 
tai yritystä väärään suuntaan ohjaavat toiminnat pois. Brän-
din määritelmä laajemmin käsitettynä ei ole enää pelkästään 
markkinoinnin tarpeisiin kehitetty käsitys tuotteesta vaan yri-
tyksen kokonaisvaltainen tapa toimia.

Brändinmäärittely tuottaa organisaatiolle työkaluja kasvun 
hallitsemiseen ja resurssien kohdentamiseen. Se myös mahdol-
listaa päätöksenteon organisaation jokaisella tasolla. Kun jokai-
seen päätökseen ei tarvita johdon resursseja, tulee organisaation 
päätöksenteosta ketterää ja nopeaa. Brändinmäärittely luo or-
ganisaatiolle oman toimintakulttuurin. Kaiken mitä organisaa-
tiossa tehdään ja viestitään, tulee noudattaa sen brändiä. Samal-
la tavoin kaikki toiminta vahvistaa jo muodostunutta brändiä. 

Uudenlainen brändiajattelu pyrkii laaja-alaiseen tapaan 
jakaa vastuuta. Kaikkien osaaminen otetaan käyttöön ja toi-
minta on entistä tehokkaampaa. Brändin määrittelyn myötä 
jokaiselle organisaatiossa toimivalle selkeytyy oma roolinsa ja 
tehtävänsä suhteessa organisaation tehtävään. 

Yrityksen tai yhteisön brändinmäärittely vaatii koko or-
ganisaation sitoutumisen. Työn pohjana toimivat yrityksen 
tai organisaation missio, visio ja strategia. Nämä, sekä or-
ganisaation ydintoiminnot, osaaminen, asiakasprofiili sekä 
toimintaympäristö huomioon ottaen on mahdollista nähdä 

organisaation tila laajemmin sekä sisältä että ulkoa. Kun jo-
kainen organisaatiossa toimiva tietää ja tuntee organisaation 
nykytilan heikkouksineen ja vahvuuksineen, organisaation ta-
voitteet, toimintaympäristön ja sen mahdolliset muutokset on 
helpompi muodostaa yhteinen brändilupaus. 

Annukka Toivonen: Brändin määrittelytyö organisaation sisäisen kehit-
tämisen menetelmänä. Case SirkusUnioni. 2017. 

 Annukka Toivonen

Brändi toimii myös organisaation 
sisäisen kehittämisen välineenä
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Pia Strandman, TaT, FM, tutkinnon vastuuopettaja ja lehtori, 
Metropolia Ammattikorkeakoulu,   
pia.strandman@metropolia.fi

Pekka Vartiainen, FT, tutkinnon vastuuopettaja ja yliopettaja, 
Humanistinen ammattikorkeakoulu,  
pekka.vartiainen@humak.fi

Katri Halonen, YTT, FL, yliopettaja, Metropolia 
Ammattikorkeakoulu, katri.halonen@metropolia.fi

Riitta Aittokallio, projektipäällikkö, Tanssin 
Tiedotuskeskus ry, raittokallio@gmail.com
Onnistuuko pienen tanssiteatterin rahoituspohjan 
vahvistaminen yrityskumppanuuksilla? Case: Tanssiteatteri 
Glims & Gloms

Melis Ari-Gürhanli
Ei kumppanuutta ilman läsnäoloa – Suomen kulttuurikentän 
näkyvyyden vahvistaminen Istanbulissa

Kirsi Bongwirnso 
Verkostoituminen yhdistyksen kehittämistyön välineenä. 
Tapaus Suomen Viro-yhdistysten liitto 

Venla Haanpää, tuottaja, Suomen Assitej ry,  
venla.haanpaa@gmail.com
Festivaalipöhinää! Bravo! -lasten- ja nuortenteatterifestivaalin 
oheisohjelman kehittäminen

Kati Jokela, Luksia, kati.jokela@luksia.fi 
Opinnollistamisprosessin kehittäminen kulttuurialan 
työpajoille

Miia Linnusmaa, viestintäpäällikkö, Tekes,  
miia.linnusmaa@tekes.fi
Voisiko Tekes auttaa yrityksiä videomarkkinoinnin avulla. 
Case Duudsonit

Sini Lundgrén, tuntiopettaja/koulutuskoordinaattori, Salon 
kansalaisopisto, sini.lundgren@gmail.com 
”Kun sanat eivät riitä” – Taidelähtöiset menetelmät 
maahanmuuttajaäitien kurssilla Salon kansalaisopistossa

Tämän julkaisun kirjoittajat ovat kevään 2016 – kevään 2017 aikana suorittaneet Humanistisen 
ammattikorkeakoulun ja Metropolia Ammattikorkeakoulun Kulttuurituottaja YAMK -tutkinnon. 
Heidän kehittämistyönsä löytyvät Suomen ammattikorkeakoulujen opinnäytetöiden sekä julkaisujen 
verkkosivustolta: http://theseus.fi/ 
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Mirka Nokka, kulttuurituottaja, Helsingin kulttuurikeskus, 
mirka.nokka@hel.fi  
Saavutettavampaa taideopetusta erityislapsille – Case 
Helsingin kulttuurikeskuksen 5x2-taideopetus

Taina Myllynen, kulttuurisihteeri, Pöytyän kunta,  
taina.myllynen@poytya.fi
Tulevaisuuden kulttuuritoimi pienessä kunnassa 

Petri Pakarimäki, hallintosihteeri, Hämeenlinnan 
Kaupungin Teatteri oy, petri@pakarimaki.fi 
Kokeilukulttuurilla ketteryyttä teatteriin. Kuinka 
Hämeenlinnan Teatteri pystyy kehittämään ennakointia 
muuttuvassa toimintaympäristössä

Ia Pellinen, kulttuurituottaja, Helsingin kulttuurikeskus, 
Kanneltalo, ia.pellinen@hel.fi
"Kiitos, tää oli kivaa!". Helsingin kulttuurikeskuksen 
Kanneltalon taidetoimintokokeilut Sitratorilla

Jere Pensikkala, hallintopäällikkö, Turun Kaupunginteatteri 
Oy, jere.pensikkala@turku.fi 
Turun Kaupunginteatterin tuotantomallin kehittäminen Lean-
toimintafilosofiaa hyödyntäen

Jukka-Pekka Pohjolainen
Tanssien tulevaisuuteen. Itäisen tanssin aluekeskuksen strategia

Pekka Pulkkinen
Etelä-Savon kulttuurin tulevaisuus 2.0. Etelä-Savon kulttuurin 
tulevaisuusohjelman juurruttaminen ja mahdollisten 
muutosten ennakointi

Satu Sirén, kulttuurisihteeri, satu.siren@karkkila.fi
Miten Lauttasaaren kartano avautuu yleisölle? Kohtaamisia 
Koneen Säätiön tyyliin

Annukka Toivonen, projektipäällikkö, Turku Science Park 
Oy, annukka.toivonen@turkusciencepark.com 
Brändin määrittelytyö organisaation sisäisen kehittämisen 
menetelmänä. Case SirkusUnioni

Riikka Wallin, koordinaattori, Svenska Teatern,  
riikka.wallin@svenskateatern.fi, riikka.wallin@gmail.com
Partnerskap mellan en teater, fria teatergrupper och företag. 
Case Svenska Teatern

Näiden lisäksi tutkinnosta valmistuivat myös: 
 
Hanna Hyvärinen 
Loistavaa! Rekan matkassa: Kulttuuripalvelujen 
saavutettavuuden parantamista Kokkolan kylissä

Arto Lampila
Keskustelutilaisuuspäivä. Deliberatiivisesta demokratiasta 
järjestöjen kehittämisen työkalu

Hanna Romo 
Vierivä kivi ei sammaloidu – Teatterifestivaalin kehittäminen: 
Tampereen Teatterikesä – Off Tampere



Kulttuurituotannon ylempi ammattikorkeakoulututkinto käynnistyi 
Helsingissä vuonna 2009. Tutkinto toteutetaan yhteistyössä Hu-
manistisen ammattikorkeakoulun (Humak) ja Metropolia Ammat-
tikorkeakoulun kanssa. Tutkinnon suorittaneista opiskelijoista on 
vuosien kuluessa muodostunut Suomeen ainutlaatuinen kulttuuri-
alan asiantuntija- ja kehittämisverkosto. Tähän mennessä tutkinnon 
on suorittanut jo lähemmäs 150 kulttuurialan ammattilaista.
Kulttuurituotannon kentällä tarvitaan nopeaa reagointia muuttuviin 
olosuhteisiin, yhä vahvempaa erikoistumista sekä ammattiosaamisen 
syventämistä. Asiantuntijaosaamisessa korostuvat laaja-alaisuus sekä 
kyky ennakoida, soveltaa ja hyödyntää kulttuurialaan kohdistuvia 
yhteiskunnallisia ja kansainvälisiä muutoksia. Kysymys tuottajan 
henkilökohtaisen asiantuntijaidentiteetin olemuksesta ja sen raken-
tamisesta nousee keskiöön. Koulutuksen ytimessä onkin opiskelijan 
oman asiantuntijuuden kehittäminen. Tutkintoon sisältyy laaja 
tutkimuksellinen kehitystyö, jonka opiskelija tekee kulttuurituotan-
non alan kehittämisen kannalta tärkeästä aiheesta valitsemalleen 
organisaatiolle.

Tutkinnon sisällöt painottuvat kulttuurialan strategisten prosessien 
hallintaan ja johtamiseen sekä esimiestyöhön. Kulttuurialan jatku-
vassa muutoksessa olevien toimintaympäristöjen niin kansallisen 
kuin kansainvälisen tason huomiointi on niin ikään oleellinen osa 
ohjelmaa. 

Kulttuurisektorin tuotannollisissa asiantuntija- ja johtotehtävissä 
toimiville suunnattu koulutus järjestetään Helsingissä monimuo-
to-opetuksena. Koulutuksen laajuus on 60 opintopistettä ja sen suori-
tusaika on 1,5 vuotta (18 kk). Koulutukseen valitulle tulee olla alalle 
soveltuva pohjatutkinto sekä tutkinnon jälkeinen, vähintään kolmen 
vuoden työkokemus alalta. Haku koulutukseen tapahtuu vuosittain 
syksyllä korkeakoulujen yhteishaussa. Koulutus käynnistyy hakua 
seuraavan vuoden tammikuussa. 

Kulttuurituotanto (ylempi AMK)  
– Alan asiantuntijuuden ytimessä
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