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koulusta sekä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Lisäksi tiedon levittämisen kumppanina
toimii Aalto-yliopiston hallinnoima Luova Suomi -hanke.

Millaista sinun työsi on vuonna 2020?
Millaista yleisöä tapahtumissa on tuolloin?
Millaisten ongelmien kanssa
tapahtumatuotannot painivat vuonna 2020?

Katri Halonen,
Tuottaja2020 –hankkeen tutkimuspäällikkö, Metropolia AMK

Kurkista
tapahtumatuotannon
tulevaisuuteen!

T

AKU ry on mukana ratkomassa sitä, millainen kulttuurituotannon alan tulevaisuus tulee olemaan. Tuottaja
2020 -kehityshankkeessa
ennakoidaan tapahtumatuotantoklusterin tilaa vuonna 2020 tuottajan tulevaisuuden osaamishaasteiden tunnistamiseksi. Tutkimusprosessi tähtää
kotimaisen kulttuurituottaja -koulutuksen kehittämiseen.

Euroopan sosiaalirahaston (ESR)
osarahoittaman Tuottaja2020-hankkeen keskeinen rikkaus on koko kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulusektorin yhteistyö. Projektin
toteuttaa Metropolia ammattikorkeakoulu. Kumppaneina toimivat TAKU
ry:n lisäksi kulttuurituotannon koulutusohjelmat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Yrkeshögskolan
Noviasta ja Mikkelin ammattikorkeaTUOTTAJA 2020
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Tuottaja - kulttuurikentän
muutoksen dynamo
Työelämä on murroksessa, julkinen
sektori etsii uudenlaista roolia kulttuurikentän toimijana, ansaintalogiikat ovat
siirtymässä vaihdantatalouteen, väestö ikääntyy ja sosiaalinen media mullistaa maailmaa. Tulevaisuus on täynnä kysymyksiä, joihin ei ole olemassa
vastauksia.
Aikamme dogmi-sanoja ovat sisältötuotanto, luova talous ja hybriditalous.
Kulttuurialalle on annettu, ainakin ideologian ja juhlapuheiden tasolla, yhä
laajamittaisemmin mahdollisuuksia
tuottaa henkistä, fyysistä ja taloudellista hyvinvointia suomalaisille. Kulttuurin
odotetaan ottavan yhä selkeämpi rooli
maamme brändin rakentajana, kansalaisten hyvinvoinnin vaalijana ja taloudellisen kasvun katalyyttinä. Odotukset
nojautuvat taiteilijoiden jatkuvaan luomistyöhön ja etenkin sen tuotteistamiseen, konseptointiin, paketoimiseen ja
jakeluun keskittyvän tuottajaportaan
toimintaan.
Kulttuurituottajilla on keskeinen
rooli taide- ja viihde-elämyksen rakentajina. Tuottaja kohtaa jatkuvasti
muuttuvassa toimintaympäristössään
uusia haasteita: Kulttuuritapahtuman
merkitys esteettisenä elämyksenä saa
rinnalleen yhä voimakkaammin roolin markkinointiviestinnän kanavana,
esitysten rakentamisen ja lipunmyynnin ohella siirrytään kohti kokonaisten
elämyspalvelukonseptien rakentamista.
Saman aikaisesti osallistumisen tavat
ovat murroksessa, kulttuuri osallistaa
verkossa, lähipubissa, arjen kiireessä,
tai lomalla erakoiduttaessa.
Takulainen tulevaisuuden
rakentajana
Taidekentällä taiteilja on sijoitettu luovan toiminnan ytimeen. Tuottaja puolestaan on nähty hyvässä tapauksessa
taitelijan kumppanina, mutta myös kapitalismin konnana ja taitelijan parasiittina. Luovan talouden keskusteluissa
innovatiivisuutta haikaillaan taideteosten ohella toimintatapoihin ja liiketoimintamalleihin. Tuottajakentän on

löydettävä keinoja suunnata luovuutta
siten, että se tuottaa taloudellista, sosiaalista, henkistä ja fyysistä hyvinvointia
yhteiskuntaamme.
Taitelijan työ keskittyy teosten luomiseen, ja vain harvoin niiden tuotteistamiseen. Kulttuurin tuominen luovan
talouden ytimeen jääkin paljolti tuottajan harteille. Tässä takulaiset ovat
avain-asemassa. Onhan kyseessä lähes 3000 idearikkaan ammattilaisen
joukko, jonka toiminnan ytimessä on
taiteen ja kulttuurin kokemisen mahdollistaminen.
Tulevaisuus luodaan yhdessä – ei
norsunluutornissa tutkijoiden toimesta. Tuottaja on tapahtumatuotannon
kentän luomisen ja kehittämisen keskeinen dynamo. Siksi Tuottaja 2020
-hankkeen puitteissa tullaan lähestymään syksyllä 2010 myös takulaisia
kyselylomakkeen muodossa. Tulemme
pyytämään apuasi erilaisten tulevaisuuskuvien rakentamiseen ja vaihtoehtojen arviointiin.
Kristallipallosta skenaarioihin
Kun ensimmäisen kerran kuulin tulevaisuuden tutkimuksesta – siihen asti
intellektuellina pitämäni henkilön suulla – minua nauratti. Mieleen tuli huivipäiset naiset tuijottelemassa teelehtiin,
kristallipalloon tai vähintään käden paljon puhuviin juonteisiin. Tuolloin elettiin 90-luvun alkua. Sittemmin olen
epäluulon ja uteliaisuuden sekaisten
tunnelmien jälkeen innostunut alasta.
Näen järjestelmällisen tulevaisuuteen
katsomisen yhtenä asiantuntijana olemisen keskeisimmistä vaatimuksista.
Tulevaisuuteen suuntaamisen keskeinen työväline on ennakointi: systemaattinen toiminta, jolla etsitään mahdollisia tulevaisuusvaihtoehtoja, pohditaan
niihin johtavia kehityskulkuja ja tunnistetaan valinnan paikkoja. On yleistä,
että sellaiset asiat tapahtuvat, joihin
moni uskoo ja joiden saavuttamiseksi
moni on valmis näkemään vaivaa. Tuottaja2020 -ennakointihankkeen tavoitteena on rakentaa toivottavia ja ei-toivottavia tapahtumatuotantotoiminnan
tulevaisuuskuvia ja etsiä polkuja, joita
pitkin eri vaihtoehdot ovat saavutettavissa tai vältettävissä.
Toivottava tulevaisuus ja polut, jotka
johtavat haluttuun suuntaan ovat keskeinen perusta Tuottaja2020 -hankkeen puitteissa tehtävälle kulttuuri-

tuotannon koulutuksen kehittämiselle.
Hankkeen aikana ennakoidaan kulttuurituottajan työhön vaikuttavia tekijöitä
ja johdetaan niitä osaamistarpeiksi.
Lopputulemana suunnataan kulttuurituotannon koulutusta mahdollisimman hyvin tulevaisuuden tarpeita vastaavaksi.
Oletko luovan talouden edelläkävijä,
peesaaja - vai häviäjä?
Tulevaisuusajatteluun voi suhtautua
monella tavoin. Tulevaisuus on täynnä
mahdollisuuksia ja vain tiedostamalla
ne, voi tehdä järjestelmällisesti itselle,
taustaorganisaatiolleen ja kulttuurikentälle järkeviä valintoja. Ongelmana
on, että silloin kun menee hyvin, nähdään harvoin tarvetta ennakoida tulevaa. Ja kun menee huonosti, siihen ei
ole aikaa.
On ennustettu, että tulevaisuuden
hybriditaloudessa voittajat erottautuvat häviäjistä juuri tulevaisuusorientaationsa avulla. Parhaiten menestyvät ne,
jotka seuraavat tuntosarvet herkkänä
alansa kehittymistä ja uusia trendejä
tiiviisti. He kykenevät hyödyntämään
ensimmäisten etujoukkona uusia kulttuurin toiminnan mahdollisuuksia, asiakkaita ja ansaintalogiikkoja. Seuraava toimijajoukko on edelläkävijöiden
toimintaan sopeutuvat peesaajat, jotka auttavat juurruttamaan uusia toiminnan malleja kulttuurialan kentälle.
Tulevaisuusajattelussa häviäjiksi jäävät ne, jotka kaivautuvat poteroonsa
ja keskittyvät nykyisen toiminnan säilyttämiseen kaikilta osin. Tulevaisuusajattelu ei edellytä kaiken muuttamista, mutta on osattava nähdä millaisten
asioiden kehittäminen vie omaa toimintaa ja oman organisaation toimintaa eteenpäin.
Organisaatiotasolla tulevaisuuden
pohdinta on usein osa johtoryhmän
startegiatyöskentelyä. Johtoryhmä huomioi varsin vaihtelevasti kulttuurialan
roolin, tarpeet ja potentiaalin. Kulttuurialan kehittymisen kannalta on tärkeää,
että työskentelyssä huomioidaan myös
kulttuuritoiminta. Tätä tarkoitusta varten voi hakea hyviä argumentteja ja jaettuja kokemuksia esimerkiksi Luova

Suomi –hankkeen julkaisujen mukana
olevan kirjallisuuslistan kautta.
Ennakointi opetuksen
kehittämisen avain
Suomi on festivaalien ja kulttuuritapahtumien luvattu maa. Festivaalibuumin
myötä myös alan ammattispesifiä koulutusta on kehitetty harppauksin noin
10 vuotta sitten aloitetun kulttuurituottajakoulutuksen puitteissa. Koulutuksen päämäärät elävät, josta kertoo sekin, että opetussuunnitelmia on uusittu
kaikissa kulttuurituotannon alan oppilaitoksissa säännöllisin väliajoin.
Tulevaisuusorientaatio on olennainen osa koulutuksen kehittämistä.
Olin tammikuun alussa esittäytymässä
Metropolian kulttuurituotannon uusille
opiskelijoille, jotka valmistuvat vuonna
2014. Vuosi sitten suunnitellun opetussuunnitelman tulee siis palvella niitä
osaamistarpeita, joita vuonna 2015 ja
siitä eteenpäin työelämässä tarvitaan.
Jotta koulutusala voisi tukea kulttuurialan toimijakunnan kehittymistä, otimme tulevaisuuden aktiivisen pohtimisen leipälajiksemme.
Vaikka hanke keskittyykin kulttuurituotannon ammattikorkeakoulutasoisen
koulutuksen suuntaviivojen pohdintaan, sen ympärillä tuotettavat näkemykset kulttuurikentän tulevaisuudesta ja asiakkaiden tarpeista ovat meille
kaikille yhteisiä.
Yhteistyössä…
Tulevaisuus rakennetaan yhdessä. Kulttuurialan tulevaisuus on sinun, minun,
kaikkien takulaisten sydämen asia. Siksi ei ole ihan yhdentekevää, millaisiin
tulevaisuuskuviin kukin sitoutuu. Yhteistyössä on voimaa – etenkin tässä
asiassa.
Mikäli huomasit kiinnostuneesi Tuottaja2020 -hankkeesta, ilmianna itsesi
tilaamalla hakkeen uutiskirje sivustolla
tuottaja2020.metropolia.fi.
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Kulttuuri kokoaa

M

itä yhteistä on Savonlinnan oopperajuhlilla,
Pikseli Ähkyllä, Kaustinen Folk Music Festivalilla, Maailma Kylässä -festivaalilla ja Madonnan konsertilla
Jätkänsaaressa 6.8.2009? Ainakin se,
että ne kaikki ovat esimerkkitapauksia
Tuottaja2020-hankkeen tutkimusprosessin ensimmäisessä vaiheessa. Lisäksi ne kaikki ovat monipuolisen toimijaverkoston yhteistyön tulosta. Ja
tuon verkoston solmukohdassa puuhaa tuottaja.
Strategioissa puhutaan klustereista, verkostoista ja hybrideistä. Oli toimijajoukon nimitys mikä tahansa, tapahtumatuotannon kohdalla tuottaja
toimii sen keskiössä. Ympärillä oleva

ameebamainen toimijajoukko sisältää
erilaisia toimijatahoja omine intresseineen. Lisäksi jokaisella on omia tulevaisuushaasteitaan. Tuoreessa Kulttuuri kokoaa -kartoituksessa tarkastellaan
tuottajan toimintaympäristön muutosta
kameleonttimaisesti muuttuvan verkoston näkökulmasta käsin.
Tuottaja tilapäisorganisaation
pyörityksessä
Tapahtumatuotannon kentälle on leimaa-antavaa organisaation oman
henkilöstön ja yhteistyöverkoston kausittainen syke. Yhteistyö on usein monivuotista ja se toistuu syklisesti aktiivisiin ja passiivisempiin kausiin.
Tapahtumien määrä näyttää lisääntyvän nopeammin kuin asiakaskunta,
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vaikka asiakkaita houkuteltaisi yhä
kiihkeämmin Suomen rajojen ulkopuolelta.
Esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlilla on 16 ympärivuotista työntekijää,
mutta kesän sesongin ajaksi toteuttajataho kasvaa 700-900 henkilön suuruiseksi tilapäisorganisaatioksi. Näiden
tilapäistyöntekijöiden joukossa on joukko kausittain työllistettäviä kulttuurituotannon eri alueiden ammattilaisia, jotka
kiertävät sesongin aikana nomadimaisesti tapahtumasta toiseen.
Kiristyvä kilpailu yhdistettynä tapahtumatuotannon vuotuiseen sykkeeseen
on työllisyyden näkökulmasta haastava
yhtälö ratkaistavaksi. Pakottaako syke
tapahtumatuotanto-organisaatioiden
toimijoita hakeutumaan tulevaisuudes-

sa yhä useammin sesongin ulkopuolella
toisiin tehtäviin? Onko takulaisen tulevaisuus toimenkuvia, joissa kulttuuritoiminnan kautta saatavat tulot kattavat vain osan ansiotulosta ja loppu
kerätään kaupan kassana tai vaikkapa
ajamalla taksia?
Paikallisesta globaaliin?
Organisaatiot ovat olleet varsin lokaaleja. Etenkin virtuaalipalveluiden kasvun
myötä toiminnan epäillään kansainvälistyvän ohjelmasisältöjen rinnalla
myös tuotannon organisoinnin alueella. Jo nyt on ollut nähtävissä paikallisia liittymiä, kuten Eastwayn ostama PopZoo. Samanaikaisesti syntyy
myös kansainvälisiä liittymiä, kuten
globaalin markkinajohtajan asemassa
olevan Live Nationin vahva tulo kotimaisille markkinoille ostamalla Welldone agency.
Yrityskaupoista huolimatta ainakin
osa alihankintaverkostosta säilynee tulevaisuudessakin alueellisena. Oman
alueen toimijoilta ostetaan tai vuokrataan tapahtumasta riippuen työvoimaa,
palveluita, kalustoa, rahaa, ohjelmaa
tai markkinointiapua. Etenkin tekniikkapalveluiden osalta on ennustettavissa
jatkuvaa kasvua ja erikoistumista. Siellä on myös mahdollisia kansainvälisiä
markkinoita. Esimerkiksi digitaalisesti
tuotettavat lavadekoraatiot ovat yksi
nopeasti kehittyvistä palvelualueista.
Pidemmällä tähtäyksellä kehitystrendinä näyttäytyy ajatuksia ainakin
kahteen suuntaan. Osittain tapahtumat saattavat keskittyä luomu- ja
lähitapahtumiksi, joissa keskiössä
on oman alueen tuotteiden ja palveluiden korostuminen keskeisenä
markkinoitiviestinnän(kin) erotteluvälineenä. Toisaalta markkinoilla voimistuu
samanaikaisesti tapahtumatuotantoalan suuryritysten toiminta. Kansainvälisille toimijoille Suomi on yksi tapahtumaetappi rosteriin kuuluvien artistien
kiertueilla.
Kunta yhteistyökumppanista
tapahtuman asiakkaaksi
Tapahtumat ovat laajan toimijaverkoston dynamoita: niiden ympärillä toimii suuri joukko eri alojen ihmisiä, joiden yhteistyönä syntyy moniulotteisen
asiakasvirran kokonaispalvelu. Julkinen sektori saa kehityskulun myötä
yhä moninaisempia tehtäviä ja roole-

ja. Tapahtumatuottajat näkevät kunnan kumppanina, joka saattaa rahoittaa tai taata lainoja. Heillä on myös
sääteleviä tehtäviä etenkin lupakäytäntöihin liittyen.
Tuottajat kokevat usein henkistä yhteyttä julkissektorin toimijoiden kanssa: ollaan samalla, hyvällä asialla.
Edistetään taidepohjaista työskentelyä
kuntalaisten palvelemiseksi. Molemmat puolet näkevät myös tapahtumien
myönteiset vaikutukset alueen elinvoimaisuuteen.
Samalla yhä useammin nähdään
yhteisiä intressejä, joista kunnan odotettiin maksavan infrastruktuurin tarjoamisen ohella selvää rahaa. Osa
tapahtumista toimii kunnalle markkinointiviestinnän kanavina. Tulevaisuudessa häilyy ajatus, että kunta muuttuu
yhä useammin ”kasvottoman rahoittajan” sijasta markkinointiviestinnällisiä ja muita tavoitteita asettavaksi
tapahtumatuotannon maksavaksi asiakkaaksi.
Tuottajan osaamishaasteet
Tilapäisorganisaatioiden hallinta, kiristyvä kilpailu ja rahoituspohjan muutokset tuovat mukaan haasteita tuotannon
keskipisteessä tasapainoilevalle tuottajalle. Operationaalinen tuotantoprosessi kustannustehokas hallinta, verkoston kautta hankittavien synergiaetujen
paikantaminen ja hyödyntäminen sekä
asiakaslähtöinen sisältösuunnittelu
maustavat tuottajan arkea tulevaisuudessa yhä voimakkaammin.
Yksi hallinnoinnin osa-alueista on
talkootyönä tehtävä vapaaehtoistyö,
jonka alueella on ideologisten muutosten ja verotuksen vuoksi on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Vapaaehtoistyö on osalle tapahtumista
onnistumisen edellytys, osa sen sijaan
haluaa palkata vähintäänkin keskeisten
vastuualueiden hoitajiksi työntekijän
ja kokee vapaaehtoistyöläisen riskinä.
Tuotantosektorin ammattimaisuuden
jatkuva kasvu onkin jättänyt monet
erilaisten tapahtumien hallinnoissa vapaaehtoispohjalta toimineet puuhamiehet ja harrastelijat ulkopuolelle.
Tule mukaan!
Tuottaja2020 -hanke on saavuttanut
ensimmäisen etappinsa: julkaissut ensimmäisen hahmotelman siitä, keitä
kulttuuritapahtuman tuotannolliseen
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verkostoon oikein kuuluu. Lisäksi on
pohdittu hieman sitä, millaisia muutospaineita verkostoon kohdentuu. Näistä
muutospaineista on valittu muutamia
jatkossa tarkemmin pohdittavaksi.
Hankkeen seuraava etappi on riippuvainen sinusta takulainen. Jokaiselle
takulaiselle lähetetään lokakuussa sähköinen kysely, jonka kautta haluamme
kuulla sinun ajatuksiasi kulttuuri- ja
tapahtumatuotannon tulevaisuudesta. Tulevaisuus ei tipahda eteemme
annettuna, vaan luomme sitä yhdessä. Takulaisten kannalta paras tulevaisuus rakentuu silloin, kun tunnistamme
millaisia asioita haluamme edistää ja
mitkä reitit ovat epätoivottuja suuntia.
Tunnistaminen auttaa arkipäiväisissä
valinnoissa ja vie pienin askelin toivottavaan suuntaan.
Tulevaisuus rakennetaan yhdessä.
Kulttuurialan tulevaisuus on sinun,
minun, kaikkien takulaisten sydämen
asia. Siksi ei ole ihan yhdentekevää,
millaisiin tulevaisuuskuviin kukin sitoutuu. Yhteistyössä on voimaa – etenkin
tässä asiassa.

INFOA
Euroopan sosiaalirahaston (ESR) osarahoittaman Tuottaja2020-hankkeen keskeinen
rikkaus on koko kulttuurituotannon alan ammattikorkeakoulusektorin yhteistyö. Projektin
koordinoi Metropolia ammattikorkeakoulu.
Kumppaneina toimivat Taku ry:n lisäksi kulttuurituotannon koulutusohjelmat Humanistisesta ammattikorkeakoulusta, Yrkeshögskolan
Noviasta ja Mikkelin ammattikorkeakoulusta
sekä Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cupore. Lisäksi tiedon levittämisen
kumppanina toimii Aalto-yliopiston hallinnoima Luova Suomi -hanke.
Mikäli huomasit kiinnostuneesi Tuottaja2020
-hankkeesta, ilmianna itsesi tilaamalla hakkeen uutiskirje sivustolla tuottaja2020.metropolia.fi Samaisen sivuston kautta voit myös
ladata itsellesi Tuottaja2020 -hankkeen ensimmäisen raportin Kulttuuri kokoaa. Kulttuuritapahtumien muuttuvat verkostot.

Katri Halonen & Outi Teye

KULTTUURI KANNATTELEE

T

AKUlaisia haastettiin vuoden
2010 lopulla katsomaan
yhdessä kulttuurituotannon
tulevaisuuteen. Mihin kulttuuriala ja yhteiskunta ovat
menossa – ja miten toivottavia kehityssuunnat ovat? Hiljaisen tiedon täyttämän kristallipallon käteensä otti 128
TAKUlaista, jotka vastasivat kyselyyn.
Sähköinen kysely koostui väittämistä,
jotka liittyivät muutoksiin kulttuurisisällöissä ja tuotantojen organisoitumisessa, muutoksiin rahoituksessa ja
ansaintalogiikoissa, muutoksiin yhteistyökumppanuuksissa sekä TAKUun ja
TAKUlaisiin vuonna 2020.
Vastanneet olivat yllättävän yksimielisiä eri väittämien toivottavuudesta ja
todennäköisyydestä, joten vastaukset
edustavat todennäköisesti suhteellisen hyvin laajemminkin TAKUlaisten
näkemyksiä. Avoimet vastaukset kun-
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kin väittämäosion jälkeen avasivat värikkäitä näkökulmia numerovastausten takaa. Tulevaisuusvisiointia tehtiin
myös TAKU ry:n vuosikokouksen 2011
yhteydessä järjestetyssä tulevaisuuspajassa, johon osallistui tusinan verran
TAKUlaisia. Pajassa keskityttiin tuottajan muuttuvaan rooliin.
Epätyypillinen työ
edunvalvonnan keskiöön
TAKUlaiset näkivät, että tulevaisuudessa työllisyystilanne vaikeutuu. Työt
ovat vuonna 2020 tyypillisesti osa-aikaisia ja edellyttävät valmiutta liikkua
eri paikkakuntien välillä. Kysynnän ja
tarjonnan epätasapainoon liittyy myös
pelko heikosta tulotasosta, joka ei nouse runsaan tuottajatyövoiman tarjonnan
vuoksi. Kehitys kohti työsuhteiltaan yhä
epävarmempaa työympäristöä toi mukanaan yksimielisimmän tuomion epäTUOTTAJA 2020
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mieluisimpana, mutta samalla todennäköisimpänä, tulevaisuutena.
TAKUlaiset halusivatkin nostaa
edunvalvonnan keskiöön epätyypillisen
työn ja siihen liittyvän yksilön epävarmuuden, sitoutumattomuuden ja riskien hallinnan. TAKUlle jää tehtäväksi
edelläkävijän aseman ottaminen juuri
epätyypillisten töiden karikkojen väistämisen keinojen etsijänä ja ratkaisujen
valtavirtaistajana. Eräs vastaajista puki
näkemyksensä sanoiksi näin: ”TAKU
paitsi edistää taide- ja kulttuurialan
kehittymistä, ymmärtää myös tuotantopuolen työntekijöiden tarpeita ja toiveita. Näiden osuus edunvalvonnassa
tulee kasvamaan jatkuvasti. Työvoiman
liikkuvuus tulee lisääntymään, mutta täydeksi nomadiksi ei toivottavasti tarvitse kenenkään (tahtomattaan)
ryhtyä.” (Tuottaja)

Kansainvälisiä verkostoja ja
pieniä alihankkijoita
Todennäköisenä ja mieluisana tulevaisuuden kehityssuuntana TAKUlaiset
pitivät kansainvälisten verkostojen korostumista. Vaikka vastaajat näkivät
suurten ja keskisuurten tapahtumatuotantojen keskittyvän tulevaisuudessa
harvemmille toimijoille, myös pienten
alihankkijoiden ja räätälöityjen palveluiden käyttö tulee heidän näkemystensä mukaan lisääntymään. Reilusti yli
puolet vastaajista piti todennäköisenä
tai erittäin todennäköisenä sitä, että
vuonna 2020 tapahtumatuotannon
ammattilaiset suosivat yhä enemmän
pieniä alihankkijoita, jotka pystyvät
tarjoamaan ”räätälöityjä” henkilökohtaisia palveluita.
Toiveissa parempi tulotaso
TAKUlaisten keskiansio oli 2010 vuoden lokakuussa 2320 euroa. Samaan
aikaan suomalaisen keskiansio on 2
900 euron luokkaa ja korkeakoulutuksen saaneiden keskiansio jo pitkälti yli
3000 euroa kuukaudessa (Palkat ja
työvoimakustannukset, Tilastokeskus
2010). Lähes kaikki vastaajat toivoivatkin, että vuoteen 2020 mennessä
tuottajan tulotaso nousee merkittävästi
suhteessa suomalaisten keskiansioon.
Nykyinen tulotaso liitettiin useissa vastauksissa koettuun mielipideilmastoon,
joka vähättelee kulttuurituottajan ammattia. Vankkumattomasta toivosta
huolimatta muutosta piti todennäköisenä vain 15 prosenttia vastaajista.
Takulainen utopia ja dystopia
Todennäköisen tulevaisuuden ohella pyrittiin hahmottamaan väittämi-

en avulla myös toivottuja utopioita ja
epämieluisia dystopioita. Näistä nousi
kummastakin viisi keskeisintä näkökulmaa, joista TAKUlaiset olivat huomattavan yksimielisiä.
Todennäköisyyksien keskittyessä etenkin työsuhteen laatuun ja työympäristöön, toiveet kohdistuivat enemmän
kulttuurin sisältöihin ja rooliin yhteiskunnassa ja eri toimialoilla. Dystopian
aineksia ovat liukuminen kulttuurisisältöjen ja organisoinnin tapojen viemänä kohti kansainvälisten toimijoiden
hallitsemia monopolisoituvia markkinoita. Tämä nähtiin uhkana sisältöjen
kotimaisuusasteelle sekä alan organisoimiselle pienten alihankintaverkostojen varaan.
TAKUlaiset haluavat, että kulttuuria on tarjolla kaikille. Suuntaus, jossa
tarjottaisiin räätälöityjä palveluita yhä
harvemmille maksukykyisille asiakkaille, nähtiin erittäin negatiivisena kehityskulkuna. Julkisen sektorin muutokset nousivat vastauksissa keskeiseksi
näkökulmaksi. Uhkana nähtiin julkisen
sektorin perääntyminen rahoittajan ja
kulttuurin edistäjän roolista ja keskittyminen viranomaisvalvontaan.
Kulttuuri kehityksen dynamona
TAKUlainen utopia rakentuu kukoistavan kulttuurin varaan. Siinä kulttuurilla
on yhteiskunnassa keskeinen asema,
sisällöt ovat rikkaita ja monipuolisia
ja kulttuurin rooli nähdään kehityksen
keskeisenä dynamona. Utopiaa toteuttavat pienet alihankkijat monikansallisten monopolien sijasta. Sen toteuttamiseen osallistuvat myös esimerkiksi
matkailu,- sosiaali- ja terveysala lisääntyvän yhteistyön kautta.

Koulutuksen painopiste on peruskoulutuksen sijasta TAKUlaisille ajankohtaisemmassa täydennys- ja maisteritason koulutuksessa. TAKUlainen
utopia on vahva visio kulttuurista, jolla
on tärkeä ja tunnustettu asema yhteiskunnassa. Se yhdistää aatteellisesti.
Huomioitavaa on, että toivottavassa tulevaisuudessa ei korostunut TAKUlaisen
oma rooli toimijana, vaan keskiössä oli
työn merkitys yhteiskunnalle ja erilaiset
kumppanuudet.
Kipupisteenä epätyypillinen työ
Tuottajatyön kipupisteeksi nousi kyselyn perusteella selkeästi epätyypillisen
työn mukana tulevat riskit työn pysyvyydestä, tulotason vakaudesta ja työllisyyden määrästä. Yhdeksi ratkaisuksi
on ehdotettu tuottajien ryhmittymistä
tuotantotaloiksi. Tämä epäilytti vastaajia. Ehkäpä organisointimuoto ei takaa
työtilaisuuksien määrän vakituisluontoista määrää ja jatkuvuutta. Organisointimallit eivät kykene vastaamaan
työn epävarmuuden haasteisiin, vaan
kaivataan selkeästi laajamittaisempaa
pohdintaa ja ratkaisuehdotuksia epätyypillisen työn epävakauden puskurointiin.
Kulttuuri kannattelee - kaikkia
Kaiken kaikkiaan aineiston keskeisin
sanoma on TAKUlaisten vahva luottamus kulttuurin merkitykseen yksilöille
ja yhteiskunnalle. Työtä tehdään antaumuksella ja tulevaisuus halutaan
nähdä rikkaan ja monipuolisen kulttuurituotannon leimaamana. Vaikka kyselyssä ei rakennettu tiekarttoja toivotun
utopian saavuttamiseksi, on selvää,
että visio työn tärkeydestä kannattelee
kulttuurialan välittäjäporrasta heidän
tehdessä arkisia valintojaan ja niiden
kautta rakentaessaan kulttuurimme
tulevaisuutta.
TAKUlaisten vastauksista päätelleen
kulttuurin välittäjäammateissa toimivat
kantavat ensisijaisesti huolta siitä, että
kulttuurin tulee olla tarjolla kaikille ilman korkeiden pääsymaksujen aiheuttamaa karsintaa. Kulttuuri halutaan
nähdä tulevaisuudessakin peruspalveluna, joka tuottaa yksilölle hienoja
kokemuksia julkisen rahoituksen subventoimana.

Utopia, oikeudet: cc, Felipe Venancio
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Tomas Ivan Träskman, Avdelningens chef (Kultur), YH Novia

”Kulturen väver nätverk”
Intervju med Leena Björkqvist

F

ramtidsverkstad på kulturhuset G18, Helsingfors. Framför oss på bordet ligger en
handritad översiktsbild av
Busholmen i Helsingfors. I
ett hörn av bilden hittar vi det planerade finlandssvenska kulturkvarteret
”Kvarteret Victoria.” Omkring kvarteret har vi lagt ett norskt-, ett danskt-,
ett svenskt-, ett ryskt kvarter och på
en ö utanför busholmen hittar vi ett isländsktkvarter. Ett finlandssvensktkvarter tycker vi i arbetsgruppen (en teaterproducent, en producent på Arbis och
en representant från Helsingfors stad

och jag) representerar en risk: isolationism i kombination med moralisk minimalism. Liknande kvarter som Victoriakvarteret byggs i Brasilien, Frankrike
och t.ex. Sverige av människor som vill
skydda sig och undvika att betala skatter. Men ett nordisktkvarter öppnar för
något nytt. En annorlunda framtid där
man svarar på dagens utmaningar:
varför kan t.ex. så få från Norden tänka sig att flytta till Finland. ”25 % av
norrmän, svenskar och danskar skulle
kunna tänka sig att flytta till Oslo, Köpenhamn och Stockholm, men bara 4
% av dem skulle kunna tänka sig att
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bo i Helsingfors,” berättar representanten från Helsingfors stad åt mig. ”Det
här måste vi göra något åt,” tycker vi.
”Men hur?” Framtidsverkstaden, dess
resultat och visioner för framtiden finns
nu dokumenterad i rapporten ”Kulturen
väver nätverk: Samarbete och nätverk
som stöd och inspiration för det fria
kulturfältet.” Den är skriven av Leena
Björkqvist och när jag träffar henne är
hon uppenbart glad och nöjd över att
ha uppnått en mellanetapp i en större
process som ibland varit spretig och
oöverskådlig. Enligt henne är ”har arbetslivet förändrats i takt med att ny

teknologi och globalisering varit snabb
de senaste årtiondena. I kölvattnet på
denna villervalla är det ofta svårt att
uppfatta förändring, än mindre påverka dess riktning.” I och med rapporten
samt den framtidsforskning den representerar är hon emellertid på det klara
om åt vilket håll vi borde gå vad beträffar kulturproduktion i Finland.
Att leda öppenhet
I rapporten tar Björkqvist fasta på betydelsen av samarbete och nätverk för
det fria fältets aktörer samt producenternas roll som utvecklare av verksamhet. ”Nätverk och nätverkande har det
skrivits om, och mycket”, tycker jag.
Björkqvist instämmer med mig , och
fortsätter: ”jag vill lyfta fram både nätverkandet och skillnader i verksamhetskultur hos olika generationer.”
Framtiden ser annorlunda ut för en
äldre generation och för dagens ”diginativer,” fortsätter hon. Björkqvist är
lektor vid Metropolias kulturproduktion
och forskare vid projektet Tuottaja 2020
(”Producent 2020”). Hon har varit med
om att grunda och utveckla nätverket
Produforum. Hon har varit lektor vid
Yrkeshögskolan Novias kulturproducentutbildning samt koordinerat samarbetsnätverket för den nordiska utbildningen
av kulturproducenter (KULT).
Produforum är starkt närvarande i
artikeln, men tyngdpunkten ligger på
framtiden. Formen i artikeln speglar
nätverkandet och öppenheten och en
rad olika aktörer från kulturfältet har
fått kommentera artikeln. Björkqvist
upplever själv att Seppo Helakorpis tankegång om nätverk i artikeln ”Verkostot
ja muuttuva asiantuntijuus” (Nätverken
och den föränderliga sakkunskapen)
varit användbar. Helakorpi betonar,
enligt Björkqvist, betydelsen av kompanjonskap och det faktum, att man i
nätverk gör saker som är nyttiga för alla
parter. Samarbete och kompanjonskap
är centrala i nätverksarbetet, för vilket
kommunikationen är ett redskap. ”Vi
är bra på kompanjonskap,” framhåller
Björkvist, ”men för att ett nätverk verkligen skall fungera krävs också att man
kan fatta självständiga beslut och att
kontinuerligt utveckla arbetet.”
”Det var därför jag blev så nöjd när
Anki Hellberg-Sågforss skrev om ”att
leda öppenhet,” säger Björkqvist och
småler.

Öppna nätverk:
pardans på världsväven
Nätverk har funnits sedan urminnes
tider. De har fört samman människor
i olika mönster av samspel och utbyte, samarbete och konkurrens. Det fria
fältet och det finlandssvenska Produforum är i fokus i rapporten, men enligt
Björkqvist går rapportens slutsatser att
tillämpa på samhället överlag. Oavsett
om nätverk är små eller stora, lösa eller täta, har dessa nätverk utgjort redskap för att överföra idéer, varor, makt,
och pengar både inom och mellan olika
kulturer, samhällen och nationer. Den
tyska Norbert Schmidt tar, i sitt bidrag
till rapporten, också fasta på att nätverk inte är något nytt under solen,
Den nya teknologin, web 2.0, online
verktyg, och ’open-source’ kulturen
har däremot expanderat en ensam individs möjligheter att fungera i nätverk
radikalt, skriver Schmidt. Vi bevittnar
nya organisationsformer och nya sätt
att arbeta varje dag. Ändå, konstaterar Schmidt, är det dagens kulturarbetare saknar en strukturerad arbetsdag, arbetsutrymmen och framförallt
en arbetsgemenskap. En av styrkorna
i rapporten Kulturen väver nätverk är
att den synliggör de framsteg som redan gjorts inom kulturproduktion. I en
intervju om Produforum konstaterar
länskonstnär Matilda Sundström t.ex.
att: ”Nu har vi goda erfarenheter av
ett gemensamt arbetsutrymme. Vi kan
kanske slå oss samman med flera aktörer. Först nu inser vi hur betydelsefullt
det är. Utan denna erfarenhet skulle vi
inte ha vetat om vi vill arbeta på detta
sätt, nu vet vi”.
Bästa sättet att skapa framtiden är
med andra ord inte alltid att hitta på
något nytt, utan livaktig offentlighet
om det vi redan kan och skapat. Enligt
Björkqvist är Schmidt ett exempel på
de ”nya” fria och nätverksbaserade aktörer som själva väljer sina arbetsuppgifter och kolleger utgående från vad
han själv finner viktigt och intressant.
En öppen debattkultur är inte en styrka hos oss finländare, men också den
går att utveckla. Växelverkan, lärande
och utbyte sker i det öppna, och den
predikas inte ovanifrån. Enligt Schmidt
bryter de öppna nätverken fram underifrån, från gräsrotsnivån. Nätverken
innebär frihet och flexibilitet, men den
har sina avigsidor. Björkqvist beskriver
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en av dessa avig sidor som en brist på
sammanhang. ”Mitt eget perspektiv,”,
skriver Björkqvist, ”ligger i utbildning
och produktion, där ett brett inhämtande, tillämpande och utvecklande
av kunskaper står i centrum. Brist på
information är inte längre ett problem,
utan snarare informationens brist på
sammanhang.”
Nästa steg: skapa ett Centrum
för kulturproduktion
Björkqvist har plöjt igenom en stor del
av de rapporter och utredningar som
gjorts sedan början av 2000-talet om
kulturfältet och den kreativa branschen.
Ibland, och inte så sällan, ”har detta varit frustrerande läsning”, skrattar Björkqvist. Samma saker som kunde läsas
år 2004 upprepas i rapporter flera år
senare. Inget har hänt. De existerande
producentutbildningarna utgör redan
nu en utbildningsgång, som erbjuder
en möjlighet att gå från att vara en
professionellt sakkunnig via en kandidatexamen, en högre yrkeshögskoleexamen (yrkeshögskolorna) eller via
en magisterexamen (universiteten) till
en fortbildning (till exempel Taivex och
Sillanrakentajat/ Brobyggarna). För att
kunna stärka producentkunnandet bör
dessa utbildningar granskas som helhet
och utvecklas gemensamt.
Enligt Björkqvist är det: ”hög tid att
grunda ett centrum för kulturproduktion
som fungerar som en nod i nätet för det
kreativa fältet och dess kunnande i fråga om utbildning, förmedling, forskning
och utvecklingsarbete.”

Leena Björkqvist. Kuva Laura-Maija Hero

Tulevaisuuspajoihin osallistui noin
200 kulttuurituotannon ammattilaista, jotka tutustuivat toisiinsa ja pohtivat tulevaisuuden tuottajakoulutusta. Kuva Leena Björkqvist

Leena Björkqvist, kulttuurituotannon lehtori, Metropolia AMK

Tulevaisuuspaja

eurooppalaisille kulttuurituotannon ammattilaiselle

T

ämän vuoden ENCATC-vuosikonferenssi pidettiin Helsingissä 12.–14.10. Konferenssin aiheena oli Culture
Forecast 2020. Tulevaisuutta pohdittiin kolmen eri teeman avulla:
kulttuuri ja kaupungit, kulttuurin avoimet yhteisöt sekä verkostoituminen.
Kansainväliset konferenssit seuraavat
tavallisesti tuttuja ja turvallisia kaavoja,
joissa puhujat ja paneelit vuorottelevat.
Keskusteluille ja yhteiselle työskentelyajalle on vaikea saada aikaa, vaikka
osallistujien antaman palautteen perusteella keskusteluja ja verkostoitumista
arvostetaan paljon. ENCATCissa tämä
otettiin huomioon, ja käytettävissä ole-

va aika jaettiin tasan mielenkiintoisten
puhujien, vierailukäyntien sekä keskustelujen kesken.
Konferenssi aloitettiin tutustumalla
kaupunkiteemaan seitsemän helsinkiläisen kohteen avulla. Mukana olivat
mm. Suvilahti, Design-kortteli ja Musiikkitalo. Tulevaisuuden yleisöistä ja
kuluttajista alusti inspiroivasti professori Saara Taalas, (Linne universitet,
Ruotsi) ja pikakelauksen verkostoitumisen saloihin tarjosi tutkija ja konsultti
Lidia Varbanova (Concordia University,
Montreal). Koulutuspäällikkö Katri Halonen (Metropolia AMK) kokosi yhteen
tulevaisuuspajatyöskentelyn tuloksia
sekä puhui tulevaisuuden kulttuuriTUOTTAJA 2020
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tuottajan roolista taiteen ja talouden
risteyskohdassa.
Kulttuurituotannon koulutuksen kehittäminen on yksi ENCATCin päätavoitteista. Helsingin konferenssissa
painotettiin koulutuksen mahdollisuuksia tuoda yhteen tutkimus, koulutus ja
käytännön työelämä.
Kulttuurit kohtasivat
tulevaisuuspajassa
Tulevaisuuspajan pedagogiseksi lähtökohdaksi otettiin yhteistoiminnallinen
oppiminen. Jokainen osallistuja toi
oman tietämyksensä ja osaamisensa
ryhmän käyttöön. Osallistujia oli monesta eri kulttuurista, ja heidän koulu-

tustaustasta ja ammattiprofiilista olivat
keskenään sangen erilaisia. Siksi oli tärkeää luoda työskentelylle luottavainen
ja haastava ilmapiiri.
Vaikka kaikki osallistujat työskentelevät tavalla tai toisella kulttuurituotannon alalla, jaettiin heidät vielä suurpiirteisesti tutkijoihin, kulttuurituottajiin,
opiskelijoihin ja kouluttajiin oman roolin mukaan. Konferenssin teemat antoivat keskustelulle kontekstin ja oma
rooli näkökulman.
Aikaa tulevaisuuspajalle oli varattu
ruhtinaalliset viisi tuntia. Työskentelyä
rytmitettiin kolmella erilaisella ryhmäkokoonpanolla. Tuloksena oli kuvia tulevaisuuden kulttuurituottajasta vuonna
2020, kuvaus tuottajan tärkeimmistä
taidoista ja osaamisalueista sekä pohdintaa siitä, kuinka näitä tulevaisuuden
tuottajia koulutetaan.
Tulevaisuuden tuottaja
on avarakatseinen tulkki
Kulttuurituottaja, Cultural manager, on
ammattikäsitteenä laaja, mutta kuitenkin niin vakiintunut, että siitä voi käydä
kansainvälistä keskustelua. ENCATCissa tulevaisuuden tuottaja nähtiin laajaalaisena erilaisten yhteisöjen ja verkostojen organisoijana ja mahdollistajana.

Tulevaisuuden tuottaja kunnioittaa monimuotoisuutta ja on avoin erilaisia ihmisiä ja kulttuureja
kohtaan.Kuva María Rodés

”Kulttuurituottaja on avarakatseinen
tulkki, joka organisaation sijaan ohjailee osallistavia prosesseja”, tiivisti
Katri Halonen.
Avarakatseisuutta kuvailtiin monimuotoisuuden kunnioittamiseksi sekä
avoimuudeksi ihmisiä, kulttuureja ja
erilaisia ilmiöitä kohtaan. Avoimuuden
saavuttamisen keinoksi mainittiin esimerkiksi oman ajan seuraaminen; on
oltava tietoinen siitä, mitä maailmalla
tapahtuu.
Välittäjänä toimiminen on tärkeä osa
kulttuurituottajan työnkuvaa. Tulevaisuudessa tätä roolia ja sen vaatimuksia
kuvailtiin seuraavasti:
l Mahdollistajana toimiminen,
facilisator-roolin korostuminen
l Organisaattori - ihmisten yhdistäminen, verkostoissa toimiminen,
synergian luominen
l Kyvykkyys toimia tiimeissä
erilaisten ihmisten kanssa
l Yleisön vahvemman roolin mahdollistaja -yhteisöllisyyden tukija
l Kulttuurituottaja luo mahdollisuuksia verkostoitua
l Tuottaja verkottuu myös muiden
kuin toisten kulttuuritahojen kanssa
(mm. terveydenhuolto)
Kuvauksissa korostuu
kokonaisvaltainen, koko
persoonallaan toimiva
tuottaja, joka ei juutu
yksittäiseen tehtävään,
vaan ottaa vastuun kokonaisista prosesseista.
Yksi ryhmä kuvaili tämän tuottajaosaamisen
kykynä käyttää erityyppisissä manageeraustai fasilitointitilanteissa
eri näkökulmaa, erilaisia
verkostoja, erilaisia työkaluja ja eri kieliä (taidekieli, businesskieli,
politiikkakieli, hallintokieli, hankekieli, muiden
toimialojen kielet) aina
tilanteen mukaan.
Koko persoonallaan
työskentelevä tuottaja
kuvaa hyvin monia kulttuurituottajia, jotka elävät mukana myös oman
alansa sisällön tuottamisessa. Tähän
liittyen painotettiin verkostoitumista ja
proaktiivista toimintaa: tuottajan tulee
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tietää, miksi hakea kontakteja, mikä
on tavoite ja päämäärä. Samalla korostettiin avoimuutta, sillä sattumanvarainen verkostoituminen voi avata
myös suuntia, joita ei ole tullut edes
ajatelleeksi.
Avoimuus ja laaja-alaisuus nähtiin
myös stressaavana. Oman kulttuuri- ja
taidealan tuntemus koettiin tärkeäksi ja
sitä kautta pohdittiin myös taiteilijoiden roolia koko tuottamisprosessissa.
Nähtiin, kuinka eri alan taiteilijat ovat
tulleet koko ajan enemmän ja enemmän tietoisiksi ”manager”- puolesta
ja kuinka he myös ovat kykenevämpiä
toimimaan omina tuottajinaan. Tulevaisuuden tuottajaan uskallettiin pureutua
myös kriittisesti; kulttuurituottajuus voi
vuonna 2020 olla jotakin aivan muuta
kuin mitä me nyt ajattelemme sen tulevaisuudessa olevan.
Tuottajakoulutuksen tulevaisuus
Opiskelusta nostettiin esiin elinikäinen
oppiminen. Kulttuurituottajan opiskelukaari on elämänmittainen projekti.
1990-luvun koulutus ei enää 2020-luvulla riitä. 2020-luvun tuottajien koulutuksessa tuotiin esille tasapainon tärkeys: käytännön ja teorian sekä laajan
osaamisen ja profiloitumisen on oltava
keskenään sopusoinnussa.
Koulutuksen on oltava kiinteästi sidoksissa kentän toimintaan. Tekemällä
oppiminen ja projektit koettiin tärkeiksi,
mutta niissäkin on tarkkailtava laatua,
jotta oppimista todella tapahtuu.
Verkostot nähtiin tulevaisuuden oppimispaikkoina, joissa tutkimusta, tekemistä ja oppimista voidaan yhdistää.
Opettajien roolin nähtiin muuttuvan
yhä enemmän mentoriksi. Tämän
hetken kritiikissä todettiin, että useat
alan opettajat riittävästi eivät noteeraa kentällä tapahtuvia muutoksia ja
kehitystä.
Koulutuksellisiksi menetelmiksi tarjottiin esimerkiksi vertaisoppimista, organisoituja verkostotapaamisia, työssä
oppimista ja trendien havainnointia.
Yksi ryhmä kaipasi kansainvälisiä oppimisympäristöjä ja opiskelijoiden sekä
jo kentällä työskentelevien yhteisiä keskustelumahdollisuuksia.
Osallistujilla oli sangen avoin asenne
koulutuksen toiminnallisuuteen; pohdittiin vertaisoppimista, verkostoitumista sekä projekteja, joissa opettajat
toimivat mentoreina. Yksi ryhmä valit-

si jopa motokseen: ”Kun koulutetaan
luovia toimijoita, myös koulutuksessa
olisi hyvä käyttää luovia metodeja!”
Tulevaisuuspaja sai aikaan ilahduttavasti avointa ajatusten vaihtoa ja uuden oppimista. ”Tilaisuus oli meidän
kaikkien osallistujien mielestä antoisa,
avartava ja eteenpäin vievä. Yhteiset
keskustelut antoivat mahdollisuuden
pistää omaa koulutustaan, kokemustaan ja tuotantojaan aivan uudenlaiseen perspektiiviin ja peilata niitä eri
maiden käytäntöihin ja kulttuurikentän
erilaisiin toteuttajiin”, tiivisti eräs pajatyöskentelyn osallistujista.
Tulevaisuusajattelun tuottamisesta
Järjestäjän näkökulmasta 200 ihmisen
työpaja oli pedagogisesti mielenkiintoinen tuottamisprosessi. Yhteistoiminnallisuus onnistui hienosti. Mitään yleistä
hämmennystä tai joukkopakoa ei syntynyt, vaan ryhmät muodostuivat nopeasti ja keskustelu oli vilkasta. Osallistujat
olivat näkyvässä roolissa, mutta ilman
13 kulttuurituotannon opettajaa ja viittä opiskelijaa tästä tulevaisuuspajasta
ei olisi tullut mitään.
Yhteistoiminnallisen oppimisympäristön luominen vaati paljon etukäteissuunnittelua, mutta kun pajatyöskentely
alkoi, oli järjestäjien ja fasilitaattoreiden
annettava näyttämö sen päähenkilöille.
Metodi on vaativa myös osallistujille, ja
joillekin voi ryhmien yhteinen vastuu
ilman valmiiksi määrättyä puheenjohtajaa olla aluksi hämmentävää. Mutta
tuottajan on oltava avoin ja valmis oppimaan uutta. Koulutuksen haasteena
onkin luoda toimintakulttuuria, joka ei
tarraudu vanhoihin malleihin, vaan uskaltaa lähteä tutkimaan ja kokeilemaan
uusia polkuja.
Tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta
siihen voi vaikuttaa!

Tuottaja 2020 -hankkeen koordinaattori ja yksi tutkijoista,
Metropolia Ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon
lehtori Laura-Maija Hero on
tyytyväinen hankkeesta saatuihin tuloksiin: ”Tulevaisuusajattelun avulla on mahdollista lisätä ymmärrystä
oman toimialan tulevaisuudesta miettimällä mahdollisia, toivottavia tai uhkaavia
tulevaisuuskuvia. Sen avulla
voidaan vähentää kulttuurialan epävarmuustekijöitä ja
lisätä kilpailuetua elämysmarkkinoilla.”
Laura-Maija Hero.
Kuva: Johanna Tirronen
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Artikkeli: Anne Soini, resepti: Laura-Maija Hero

Tulevaisuusajattelu
on tuottajakoulutuksen haaste ja mahdollisuus

L

attialla lojuu kahdeksan metriä voimapaperia ja innostunut puheensorina täyttää
huoneen. Matti leikkaa signaaleja suikaleiksi, Sadun
kynä piirtää joulukukan näköisiä viivoja. Luokka ei ole enää luokka, vaan
tulevaisuusverstas.
Tuottaja 2020 -hankkeessa on kartoitettu tulevaisuusajattelun tarpeellisuutta ja mahdollisuuksia kulttuurituotannon alalla. Tutkimusprosessin
tavoitteena on kotimaisen ammattikorkeakoulutasoisen kulttuurituottajakoulutuksen kehittäminen.
Hankkeen päämääränä on ennakoida

kulttuuritapahtumien tuotannon muutoksia ja niiden myötä tuottajan osaamiseen tulevaisuudessa kohdistuvia
haasteita. Hankkeessa on järjestetty 24
tulevaisuusverstasta, joihin osallistui
iso kirjo kulttuurituottaja-ammattilaisia
ja opiskelijoita sekä kulttuurituotannon
koulutuksen sidosryhmiä. Hankkeessa
kokeiltiin myös pienimuotoisesti tuottajan toimimista tulevaisuusverstaan
fasilitaattorina.
Tulevaisuusajattelu – mitä se on?
Tulevaisuusajattelu ei ole tieteelliset
normit täyttävää tulevaisuuden tutkimista. Se on arkisempaa mahdollisuukTUOTTAJA 2020
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sien puntarointia ja luovaa toimintaa,
jonka tavoitteena on ajatusten tekeminen näkyviksi. Tulevaisuusajattelun perustana on tarve saada selvyyttä siitä,
mitä tulevaisuudessa voi tämän hetkisen tietämyksen mukaan tapahtua. Sen
myötä voidaan löytää perusteet nykyhetkessä tehtäville valinnoille.
Mahdolliset maailmat koostuvat monista vaihtoehtoisista tulevaisuuksista,
joiden perusteella voidaan tehdä valintoja. Tulevaisuusajattelu voidaankin
nähdä tapana jäsentää elämää, valintoja ja päätöksiä.
Tulevaisuusajattelulla pyritään viime kädessä jonkinlaiseen visioon siitä,

mitä tulisi tavoitella – siis löytämään
erilaisia skenaarioita toimintastrategian
luomiseen. ”Tulevaisuusajattelun pitäisi
olla kulttuurialallakin osa normaalia toimintaa”, toteaa Hero. ”Alati muuttuvassa maailmassa heikkojen signaalien ja
orastavien trendien havaitseminen ennen kilpailijoita voi tuoda merkittävää
etua ja helpottaa yllättäviin muutoksiin
varautumista.”
Oman tulevaisuuden ennakointi
osaksi nuorisotyötä
Tulevaisuusajattelun juurruttaminen
osaksi nuorten elämää olisi ensiarvoisen tärkeää. Nuorille pitäisi antaa mahdollisuus ja välineet törmätä muihin
nuoriin ja aikuisiin toimijoihin ja päättäjiin, koska nuoret ovat usein edelläkävijöitä ja herkkiä muutostrendeille.
Oman toivottavan tulevaisuuskuvan
löytäminen auttaa myös suunnittelemaan ja suuntaamaan omaa toimintaa sitä kohti.
Tuottaja 2020 -tulevaisuusverstaaseen osallistunut Kulttuuriareena Glorian toiminnanjohtaja Pekka Mönttinen on vakuuttunut verstastoiminnan
mahdollisuuksista: ” Itselleni tulevaisuusverstaasta jäi herkkyys havaita
heikkoja signaaleja ja näin huomaan
herkemmin muutoksia ympärilläni.
Olen tutkinut kulttuurista osallisuutta nuorisotyössä ja toiminut pitkään
nuorten kanssa. Minusta ennakointi ei
ole vain strategiatyötä, vaan jokaisen
oikeus ja mahdollisuus. Näkisin tulevaisuusverstastoiminnan luontevana
osana nuorisotyötä. ”
Tuottaja2020 hankkeen myötä esimerkiksi Gloriaan ja myös Helsingin
kaupungin Nuorisoasiankeskuksen
toimintaan on mahdollista juurruttaa
nuorten luova tulevaisuusajatteluttaminen.

sisältötietoutta ja kokemusta, asiakasta koskevaa kuluttajatietoutta ja talousosaamista.” luettelee Laura-Maija
Hero. ”Sitä osaamista tulisi kehittää
edelleen kulttuurituottajan tutkintoon
johtavissa koulutuksissa.”
Tuottajakoulutuksen tulevaisuusajattelun kehittämiseksi Tuottaja 2020
-hanke esittää useita käytännön toimenpiteitä. Niitä ovat mm. tulevaisuusajatteluun sparraavien yhteisöllisten
ja virtuaalisten menetelmien kehittäminen, opettajien ja tutoreiden tulevaisuusajattelun kiihdyttäminen sekä
tulevaisuusorientaation integroiminen
osaksi opetussuunnitelmia.
Hero näkee kulttuurituottajan roolin
keskeisenä tulevaisuusajattelun juurruttamisessa kulttuurin kentälle. ”Tuottaja voi olla innostaja, joka herättelee
muut tulevaisuusajatteluun. Muiden
motivointi ja auttaminen parhaaseen
mahdolliseen suoritukseen on muutenkin kulttuurituottajan toimenkuvan
keskeinen piirre.”
Tulevaisuusajattelu ei kuitenkaan
ole pelkästään kulttuurituottajien alaa.
”Tuottaja 2020 -hankkeen tulevaisuusverstastyöskentely on helposti sovellettavissa muillekin aloille”, vinkkaa
Hero.

Tulevaisuusverstaan
rakennusohje
Innostavan tulevaisuusverstaan nikkaroimiseen
tarvitset aikaa noin 30 minuuttia. Verstasnautinto
voikin sitten kestää hiukan kauemmin, joko 3-5
tuntia tai jopa useita viikkoja riippuen osallistujien
etätyön määrästä!
Valitse verstaaseesi ihmisiä, joiden yhteistoiminnassa mahdollistuu kunnon törmäys ja ideoiden
moukarointi. Uuden tiedon syntymisen kannalta
on olennaista, että ryhmän jäsenillä on erilainen, mutta osittain päällekkäinen asiantuntijuus.
Mielikuvitus, luovuus ja
ideointikyky ovat näkemyksellisen tulevaisuusajattelun edellytyksiä!
Tulevaisuusverstaan ra-

Teoriasta käytäntöön
Kulttuurituottajia ja muita alan toimijoita tulisi harjaannuttaa tulevaisuusajatteluun jo opiskeluaikana. Kun tulevaisuusajattelusta tulee luonteva osa
ammatti-identiteettiä, tuottaja osaa ennakoida oman toimialansa toivottuihin
tulevaisuuksiin johtavia polkuja.
Tuottaja 2020 -hankkeen tulokset
osoittavat, että kulttuurituottajilla on
hyvät valmiudet ja taidot tulevaisuuspajojen vetämiseen. ”Tuottajilla on fasilitointiosaamista, kulttuurin ja taiteen

kentamiseen kuuluu neljä
vaihetta: herättely, monitorointi, heittäytyminen
ja askeleet.
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Leikkaa mukaan! Rakenna oma tulevaisuusverstaasi ja kokeile!

VAIHE 1:
Herättely ja
henkilökohtaistaminen
Tapetoi verstas kulttuurituotantoon kohdistuvilla muutosimpulsseilla. Käytä hyväksesi Katri Halonen 2011: ”Kulttuuri
katalysoi. Megatrendien tärähtäminen kulttuurituotannon kentälle”. Löytyy: tuottaja2020.metropolia.
fi > julkaisut.
Maalaa seinät FinPron 2011 tai 2010 trendeillä. Esitykset löytyvät: www.finpro.fi/foresight
Varusta työkalupakkisi herättelyharjoitteilla. Sovella aaltomenetelmää tai Minä2020-harjoitusta (ohje
netistä kirjasta Hero 2011, s. 31–34), löytyy: tuottaja2020.metropolia.fi > julkaisut
Naulaa paikoilleen tulevaisuusajattelun keskeiset
käsitteet (kuten skenaario, heikko signaali, trendi).
Googlaa vaikka Tuottaja 2020 -wikistä: wiki.metropolia.fi/display/tuottaja2020

VAIHE 3:
Heittäytyminen
Ru u v a a k o k o o n Ta rinapaja. Pyydä osallistujia eläytymään johonkin
fiktiiviseen henkilöön tulevaisuudessa. Vaikkapa
näin: ”Tehtävänänne on
hahmottaa mielikuvianne vastaava Mikkeli vuonna
2020 ja piirtää Mikkelistä kartta.” tai ”Valitkaa parisi kanssa näistä kuvista yksi ja eläytykää hänen
henkilöönsä. On 16.6.2020 klo 16. Olet osallistumassa kulttuuritapahtumaan. Mitä sinulle tapahtuu 16–24? Keskustelkaa pareittain ja kirjoittakaa
yhdessä fiktiivinen tarina.” Tarkempi ohje löytyy
Hero 2011, s. 44–47
Tai ehkä askartelette mieluummin DigiTarinapajan?
Tehkää videoita, visionne ostetaan helpommin! Ohje
löytyy Hero 2011, s. 52–57.
Hyvä nikkari keksii itse hauskan luovan touhun,
joka sopii juuri teille!

VAIHE 2:
Ympäristön
monitoroiminen
Tämä osa tulevaisuusverstaasta nikkaroidaan
kaduilla tai verkossa. Nyt
kerätään heikkoja signaaleja! Tarkemmat ohjeet löydät em. Halonen
2011, s. 93 ja SignaaliWikin osoitteesta http://tuottaja2020.metropolia.fi/signaalit/ Signaalien purku
voisi tapahtua vaikka kasamenetelmällä; kopioi sen
ohjeet (Hero 2011, s. 36–41).
Mittailkaa verstaallaTuottaja 2020 -kirjoja ja miettikää, kuinka muutosvoimat vaikuttavat omaan työhönne. Kirjat: tuottaja2020.metropolia.fi
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VAIHE 4:
Askeleet tulevaisuuskuviin
Nyt voitte puntaroida yhdessä, minkälaisia askeleita
olisi otettava, jotta tuotettuihin tulevaisuuskuviin
voitaisiin päästä tai joutua.

Valitse verstaaseesi jokaisesta neljästä kohdasta jotakin. Rakenna reippaasti, mutta harkiten ja osallistujat huomioiden. Innostu touhuamaan myös itse.
Nokkela verstasnikkari tietenkin googlaa tiensä Tuottaja 2020 -wikiin, josta voi vakoilla muutaman pirkkaniksin lisää.
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Aki Ilmanen (Mikkelin ammattikorkeakoulu)

Kulttuuri saa
matkailuekosysteemin
menestymään
Pekka Uotila, kulttuurituotannon vs. yliopettaja, Mikkeli AMK

E

urooppalaisille matkailijoille
kulttuuri on toiseksi tärkein
peruste matkakohteen valinnassa. Tuottaja 2020 -hankkeen tekemään kyselyyn vastanneista kulttuurituottajista suurin osa
piti toivottavana kulttuuri- ja matkailualan vahvaa kumppanuutta.
Elämyksiä etsivän matkailijan kannalta kulttuurin ja matkailun palvelut
muodostavat yhden kokonaisuuden,
jossa eri toimialojen rajat eivät välttämättä ole merkityksellisiä. Matkailijalle
esimerkiksi tapahtumaan osallistumiseen sisältyy monia valintoja, palveluja ja tekoja, jotka yhdessä muodostavat elämyksen.

Tuottamisen näkökulmasta matkailijan tarvitsemat palvelut muodostavat tuotannollisen ekosysteemin, jossa
eri toimialojen toimijat ovat riippuvaisia toisistaan. Koska kulttuuri on
matkustamisen syynä tärkeä, kulttuuri on ekosysteemissään “tuottaja”, se
ekosysteemin osa, jonka onnistuminen
tuottaa muille toimialoille mahdollisuuden menestyä.
Kulttuuriin liittyy paljon sellaista,
mitä ei voida nopeasti tuottaa ja siten
saada aikaan uutta kilpailuetua. Keskiaikaista kaupunkimiljöötä tai aitoja
pyramideja ei enää synny. Sen sijaan
uusia kulttuuritapahtumia voidaan synnyttää melko nopeasti. Tapahtumilta
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odotetaankin lisää potkua kaupunkien
vetovoiman lisäämiseen ja matkailun
edistämiseen.
Kulttuuritapahtuma saattaa hidastaa
paikkakunnan muuten taantuvaa kehitystä ja luoda uusia työtilaisuuksia paikallisessa ekosysteemissä perinteisten
elinkeinojen hiipuessa – ainakin niin
kauan, kun tapahtuma elää ja voi hyvin. Vain harvoista tapahtumista tulee
pitkäkestoisia menestystarinoita.
Toisinaan ajatellaan, että palvelut
ovat suojassa kansainväliseltä kilpailulta, koska palvelut on kulutettava
paikallisesti.
Tapahtumatuotannossa ja elämyspalveluissa tämä ei täysin pidä paikkaansa. Ensinnäkin elämyspuistot,
museot ja tapahtumat voivat myös
olla maailmanlaajuisia brändejä. Asiakkaat ja työntekijät ovat paikallisia,
mutta omistus, tuotekehitys ja sisällöt
tulevat muualta.
Toisaalta lisääntynyt matkailu ja parantuneet liikenneyhteydet merkitsevät
sitä, että vapaa-aikaa ja vapaa-ajan
palveluja kulutetaan suurissa kaupungeissa ja ulkomailla, jolloin paikallinen, kotimainen kulttuurikohde kilpailee samasta vapaa-ajasta ulkomaisten
kohteiden kanssa. Automatka Vantaal-

ta Mikkeliin kestää pari tuntia ja lento Vantaalta Berliiniin suurin piirtein
yhtä kauan.
Menestyvät kulttuuritapahtumat ovat
osa toimivaa talouden ekosysteemiä,
joka pystyy kilpailemaan kokonaisuutena muiden kulttuuristen kohteiden
kanssa. Esimerkiksi Savonlinnan oopperajuhlat menestyy, koska keskiaikainen linna, ainutlaatuinen järviluonto ja
laadukas, jatkuvasti uudistuva oopperafestivaali muodostavat kilpailukykyisin kokonaisuuden. Mikään yksittäinen
tekijä ei menestykseen riitä. Linnoja,
järviä ja oopperafestivaaleja on kaikkialla maailmassa. Aivan vastaavaa
yhdistelmää sen sijaan ole missään
muualla.
Suomessa matkailun etuna kansainvälisiin kilpailijoihin verrattuna pidetään luontoa. Koska kulttuuri on tärkeä tekijä matkakohteen valinnassa, on
kyettävä edelleen kehittämään sellaisia
ekosysteemejä, joissa yhdistyvät luonto
ja kulttuuriset sisällöt.
Tapahtumatuotannot, majoitus- tai
liikenneinvestoinnit yksinään tuskin
riittävät kilpailukykyisten kulttuuristen
ekosysteemien synnyttämiseen. Siksi on entistä enemmän panostettava
laajempien, kulttuurisesti kiinnosta-

vien kokonaisuuksien kehittämiseen,
jos hiipuvia teollisuuden aloja halutaan
laajamittaisesti korvata sellaisella palvelutuotannolla, jossa maksajina ovat
matkailijat.
Kulttuurin anti matkailun kehittämisessä liittyy kokemuksellisuuteen,
esteettiseen elämykseen, kyseenalaistamiseen, paikallisen ja yleisen – menneen ja tulevan yhdistelemiseen, identiteettien rakentamiseen, vaihtoehtoisten
kertomusten käsikirjoittamiseen, merkitysten synnyttämiseen, eettisten valintojen pohtimiseen ja yksilön kokemuksen korostamiseen.
Kulttuurituottajan tehtävä on uudenlaisten kulttuuristen tapahtumien
ja elämysten kokeileminen, ekosysteemin improvisaation mahdollistaminen, uusien tilojen avaaminen ja tässä
ekosysteemissä liiketaloudellisesti ja
tuotannollisesti kestävästi toimiminen.
Tällaista toimintaa tulevaisuuden kulttuuriekosysteemi tarvitsee ja toisaalta
tällaista ainutlaatuisuutta seutukunnat kaipaavat erottuakseen toisista
alueista matkailullisesti houkuttavina
kohteina.

Kuva Aki Loponen
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Anne Soini

Lipunmyyjä, laulaja, roudari, sisällöntuottaja

KULTTUURIN
TALKOOLAISISTA
ON MONEKSI

V

uosi 2011 on Euroopassa vapaaehtoistyön teemavuosi. Teemavuoden avulla
EU haluaa tuoda esille arvokasta vapaaehtoistyötä
ja kannustaa ihmisiä osallistumaan.
Yhteisöllisyys ja yhteisvastuu saavat
ansaitsemaansa arvostusta – ainakin
juhlapuheissa. Humanistisen ammattikorkeakoulu HUMAKin kulttuurituotannon lehtori Juha Iso-Aho on tutkinut vapaaehtoistyötä suomalaisissa
kulttuuritapahtumissa. Tutkimus on
osa Metropolia Ammattikorkeakoulun
koordinoimaa Tuottaja 2020 -hanketta, jossa myös TAKU ry on yhtenä
kumppanina.
Onko vapaaehtoistyön tekijä talkoolainen, vapaaehtoinen, palkaton työntekijä, harrastaja, ilmainen harjoittelija vai pro bono -toimija? Entä onko
palkattoman ja palkkatyön jyrkässä
erottelussa edes mitään mieltä – varsinkaan kulttuurin ja taiteen kentällä,
jossa palkatun, alipalkatun ja palkattoman työn raja on usein veteen piirretyn
viivan kaltainen?
Vapaaehtoistyötä on vaikea määrittää yksiselitteisesti. Tyypillisesti vapaaehtoistyön ajatellaan olevan vapaaehtoisuuteen perustuvaa, palkatonta ja
kaikille avointa toimintaa, joka ulottuu
toimijan oman perhe- tai ystäväpiirin
ulkopuolelle. Määrittely ei kuitenkaan
ole aukoton. ”Jos toimintaan osallistuminen edellyttää tiettyä koulutusta, kuten vaikkapa järjestyksenvalvojakorttia,
niin onko kyseessä enää avoin toiminta? Tai onko talkootyö enää kirjaimellisesti ottaen palkatonta, jos siitä saa

Juha Iso-Aho. Kuva LM Hero

vastineeksi ruuat, paidan ja festarilipun?” pohtii Iso-Aho.
Suomalaiset
aktiivisia talkoolaisia
Suomi on vapaaehtoistyöhön luvattu
maa; lähes neljä kymmenestä suomalaisesta osallistuu johonkin vapaaehtoistyöhön. Määrä on kansainvälisesti
sangen korkea. Suosituimpia vapaaehTUOTTAJA 2020
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Talkookoira Jalo. Kuva Katja-Maaria Kilponen
(Imatra Big Band Festival)

toistyön aloja ovat urheilu ja liikunta,
sosiaali- ja terveysala sekä lasten ja
nuorten kasvatus. Useimmiten vapaaehtoistyö on yhdistysten tai säätiöiden
organisoimaa toimintaa.
Kulttuurialalla tehtävän vapaaehtoistyön määrä ei tilastoissa pääse kärkisijoille, vaikka todellisuudessa talkootyön
määrä on suurempi kuin mitä numerot
antavat ymmärtää. ”Jos ihminen laulaa vanhainkodin joulujuhlassa, hän
ei ehkä itse miellä tekevänsä vapaaehtoistyötä. Laulaminen on hänelle
harrastus. Siksi tämä vapaaehtoistyön
muoto ei näy tilastoissa”, selvittää Juha
Iso-Aho.
Kulttuurisektorilla tehdään runsaasti myös perinteistä vapaaehtoistyötä.
Esimerkiksi festivaaleille ja harrastajateattereille, etenkin kesäteattereille,
vapaaehtoiset ovat suorastaan elinehto. Kahvinkeittäjät, liikenteenohjaajat,
lipunmyyjät ja järjestyksenvalvojat ovat
tyypillisesti palkattomia talkoolaisia.
Vapaaehtoisten määrästä kulttuurisektorilla ei ole olemassa kattavaa
tutkimusta, mutta jonkinlaisia arvioita voidaan tehdä. Finland Festivalsin
tekemien selvitysten mukaan sen organisaatioon kuuluvissa runsaassa 80
kulttuuritapahtumassa työskentelee
vuosittain 5000 talkoolaista. On selvää, että vapaaehtoisten määrä ja työpanos Suomen kulttuuritapahtumissa
on huomattava.
Taiteen ja kulttuurin alalla tehtävän
vapaaehtoistyön merkitystä arvioitaessa volyymi ei kuitenkaan ole tärkein
mittari.
Kulttuurialan vapaaehtoistyön
ominaispiirteitä
Tutkimusten mukaan vapaaehtoistyön
tekijöiden tavallisin motiivi toiminnalleen on auttamisen halu. Kulttuuritapahtumien vapaaehtoistyössä motiivit ovat yleensä muunlaisia: halutaan
verkostoitua, oppia uutta ja käyttää
vapaa-aikaa tavalla, jonka kokee itselleen merkitykselliseksi. Raadollisemmalta kuulostava, mutta ihan kelpo
motiivi toiminnalle on myös se, että
pääsyn kulttuuritapahtumaan voi lunastaa omalla työllään.
Kulttuuritapahtumat ovat erittäin
riippuvaisia vapaaehtoistyön tekijöistä.
Talkoilla tehtävä työ vahvistaa kulttuuritapahtumien ja -organisaatioiden sitoutumista paikalliseen yhteisöön sekä
Kuva: Heikki Humberg (Imatra Big Band Festival)
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mahdollistaa työn tekijöiden osallistumisen kulttuuritapahtumiin. Vapaaehtoistyö turvaa suomalaisen kulttuuritarjonnan monipuolisuuden.
Kulttuuri- ja taidekentän erityisluonnetta kuvaa se, että tehtävät koetaan
mielekkäiksi. Siksi niitä suostutaan
tekemään pientä tai jopa olematonta
korvausta vastaan. Ammattimainen
vapaaehtoistyö kulttuurin alalla on harrastamisen ja ammatillisen toiminnan
välimaastossa tapahtuvaa toimintaa.
Alalle palkkatöihin pääseminen edellyttää usein sitä, että jopa ammattiin
valmistumisen jälkeen on tehtävä palkatonta työtä osoittaakseen pätevyytensä.
Talkootyön haasteet
Vihreiden presidenttiehdokas Pekka
Haavisto haki syksyllä vaalikampanjalleen viestintäharjoittelijaa. Palkkaa
harjoittelijalle luvattiin maksaa 800
euroa kuukaudessa. Minimipalkan reilusti alittava korvaus kirvoitti mediassa
kipakan keskustelun. Haavisto peruutti nopeasti harjoittelijahaun ja ilmoitti,
että työ teetetäänkin vapaaehtoistyönä
– siis ilmaiseksi. Julkinen paheksunta
loppui siihen.
Työn teettäminen ilmaiseksi on siis
hyväksyttävää, mutta liian pienen palkan maksaminen nähtävästi ei. ”Esimerkki kuvaa hyvin sitä ongelmallisuutta, joka liittyy pienipalkkaisesta,
alipalkatusta ja kokonaan palkattomasta työstä käytyyn keskusteluun. Työ
voi olla merkityksellistä ja arvostettua,
vaikka se olisi palkatonta. Mutta liian
pieni palkka on aina työmarkkinahäiriö”, pohtii Iso-Aho.
Vapaaehtoistyö ja raha ovat tulenarka yhdistelmä muillekin kuin presidenttiehdokkaille. Esimerkiksi talkootyön verokohtelu voi pahimmillaan olla
melkoista salatiedettä. Omat haasteensa talkootyön maailmaan tuovat myös
alati tiukentuvat viranomaismääräykset. Monet perinteiset vapaaehtoistyöt
edellyttävät nykyään koulutusta tai viranomaisen myöntämää toimilupaa.
Järjestysmieheksi ei enää pääse vain
olemalla 190-senttinen lihaskimppu;
tarvitaan myös järjestyksenvalvojan
koulutus. Ruokaa ei saa jakaa kuka tahansa, vaan kauhan varressa uurastava
tarvitsee hygieniapassin.
Käytännössä viranomaismääräykset
johtavat yhä useammin siihen, että pal-
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veluja hankitaan ostopalveluina alan
yrityksiltä tai järjestöiltä.
Vapaaehtoistyön tulevaisuus
Koska Tuottaja 2020 on ennakointihanke, on toki syytä luoda katsaus vapaaehtoistyön tulevaisuuteen.
Millaiseksi Juha Iso-Aho arvioi kulttuuri- ja taidealalla tehtävän talkootyön tulevaisuuden?
”Tutkimuksessa keräämäni aineiston perusteella näyttää siltä,
että talkoilla tehtävä työ on suurimmaksi osaksi perinteistä, suorittavaa
työtä. Tulevaisuudessa vapaaehtoistyön muodot todennäköisesti monipuolistuvat ja yksilöllistyvät. Ihmiset
päättävät itse, millaista työtä haluavat tehdä, ja tarjoavat osaamistaan
organisaatioille. Silloin vapaaehtoistyön tekijä päättää itse työhön käyttämänsä ajan, paikan ja muodon
sen mukaan, minkä kokee itselleen
mielekkääksi.”
Tulevaisuudessa yleisö otetaan
mukaan tapahtuman sisältöjen luomiseen. Tästä on jo olemassa esimerkkejä. Savonlinnan Oopperajuhlien organisoima Opera by You on
tapahtuma, jossa kuka tahansa voi
internetissä osallistua yhteisöoopperan luomiseen. Ilosaarirock puolestaan tuottaa festarin graafisen ilmeen yleisökilpailun perusteella.
Muita tulevaisuuden trendejä ovat
mm. etävapaaehtoisuus ja virtuaalivapaaehtoisuus, jossa työtä ei tehdä fyysisesti tapahtumapaikalla,
sekä spontaani kansalaisaktivismi,
kuten Facebook-yhteisöjen pop up
-ravintolat.
Vaikka talkootyöhön on odotettavissa uusia piirteitä, ei perinteinen
vapaaehtoistyö ole katoamassa minnekään. ”Roudaajia tarvitaan tulevaisuudessakin”, toteaa Iso-Aho.

Katri Halonen, Tuottaja 2020 -hankkeen tutkimuspäällikkö, Metropolia AMK

Tuottaja tuottaa
taidetta
ja yhteisöjä

T

uottaja 2020 -hankkeessa
on tehty tiiviisti tutkimusta,
kartoista ja selvitystyötä. On
osallistuttu ja osallistettu,
visioitu ja kritisoitu. Ja nyt
hanke lähestyy loppuaan ja tutkimusjohtajana edessä on hankala vaihe:
kuinka vetää yhteen kaikkea sitä ajattelua ja satojen ihmisten näkökulmien kirjoa, joka hankkeen ympärillä on
pyörinyt? Sitten se lopulta välähti, kesken juoksulenkin: kulttuurituotannon
ytimessä on jatkuva tuotantoprosessin muutos ja sen myötä myös jatkuva
tuottajan roolin muuntuminen.
Tässä artikkelissa pohdiskelen näitä
muutoksia jakaen ne kolmeen sfääriin:
taiteen tuottajan, osallistajan ja fasilitoijan sfääreihin. Niissä kaikissa tuotTUOTTAJA 2020
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tajalla, taiteilijalla ja yleisöllä on omat
roolinsa ja tehtävänsä. Keskeinen ero
on prosessi ja jokaisen toimijan oletettu rooli tuossa prosessissa.
Taiteen tuottaja
Kulttuurituotannon traditio nojaa taiteilijan ideoiden saattamiseen yleisölle
tuotannollisen prosessin kautta. Taiteilija on luova nero, ideoiden ja visioiden
yksinvaltias, jonka työtä tuottaja tukee
kulisseissa. Tuottaja sulautuu seinätapetteihin pompatakseen sieltä hetkeksi
esille potentiaalisen ongelman ilmetessä. Parrasvaloissa oleminen on kuitenkin taiteilijan aluetta. Yleisön rooli on
ottaa vastaan: saada elämyksiä, ajatuksia, kokemuksia - sivistyäkin.
Taiteen tuotantoa on kuvattu proses-

sina arvoketjumallin kautta. Siinä tuottaja huolehtii taiteilijan ja yleisön väille
jäävästä tuotannollisesta prosessista:
taiteellisen idean jalostamisesta produktioksi, sen konseptoinnista, markkinointiviestinnästä ja esillepanosta.
Arvoketjussa taiteilija on kaiken alku
ja yleisö loppu - tuottajan paikka on
jossakin siellä välillä yksi, tai osana
laajempaa tuotantoon keskittynyttä
koneistoa.
Taiteen tuottajia löytyy niin pienten
yhdistysten produktioista kuin suurista
julkisen sektorin organisaatioistakin ja
monikansallisista viihdealan jäteistä.
Voi sanoa, että se toimii jonkinlaisena
perusmallina kulttuurituottajan roolille
taidekentällä.
Osallisuuteen tähtäävä tuottaja
Taidekentän toinen sfääri keskittyy taiteen luomisprosessin avaamiseen yleisölle. Keskiössä on taiteilijan ja yleisön
välinen konkreettinen interaktio: joka
on voimistuntu etenkin 1980-luvun
lopulta kasvaneen yleisötyöajattelun
myötä. Samalla pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa taiteelle on annettu
myös sosiokulttuurisia tehtäviä, joissa
taidetta käytetään välineenä sosiaalisen eheyden ja hyvinvoinnin edistämisessä.

Tässä prosessissa näen taiteilijan
innostajana ja yleisön osallisena. Tuottajan tehtäväksi jää rakentaa tiloja ja
paikkoja kohtaamiselle sekä auttaa
osapuolia löytämään toisensa. Paikat
ovat yhä useammin perinteisen instituutioverkon ulkopuolella: työpaikoilla, päiväkodeissa, vanhustentaloissa,
siellä missä osallistujat ovat. Tuottajan
on kyettävä perustelemaan toimintaa
rahoittajille taiteellisten arvojen ohella
tai sijasta uusilla tavoilla. Uusia perusteluita on haettu esimerkiksi siitä, miten taide vaikuttaa osallistujiin heidän
elämäänsä parantavasti tai siitä, miten
osallisuus auttaa kasvattamaan uusia
taiteen ystäviä.
Osallisuuteen tähtäävän tuottajan
prosessissa arvoketju on kääntynyt arvoympyräksi. Yleisö ja taiteilija eivät ole
janan toisissa päissä, vaan kohtaavat
toisensa: ja tuottajan tehtävä on toiminnallaan tukea tuota kohtaamista.
Tuottajalta odotetaan myös monipuolisen osallistavien menetelmien keinovalikon tuntemusta ja kykyä verbalisoida ja konseptoida toimintaa asiakkaan
kannalta kutsuvaksi.
Tuottaja fasilitoijana
Tuottajan toiminnan kolmannen sfäärin rakennuspalikoita ovat sosiaalinen
media, joukkoistaminen ja tilapäisyhteisöjen luominen. Fasilitaattorin roolissa tuottajan toiminnan keskiöön nousee itse tuotantoprosessin avaaminen
ja joukkoistaminen. Ydinkysymyksiä
on kuinka saada ihmiset innostumaan
ja antamaan aikaansa ja ajatuksiaan
tuotannolle ja kuinka pitää heidät innostuneena.
Rajat taiteilijan ja yleisön välillä kaikkoavat jokaisen osallisen halutessa olla
samanaikaisesti taiteilija, tuottaja ja
kuluttaja. Myös rajat ammattilaisen ja
amatöörin välillä hälvenevät. Tekijyys
-käsitys murenee ja tekijänoikeus-ideologian haastaa yhä voimakkaammin
creative commons -ajattelu.
Tuottajan näkökulmasta näihin prosesseihin tarvitaan osallistujia: heidän
haaliminen ja koukuttaminen on haastavaa. Jotta toiminnasta olisi elinkeinoksi, on kyettävä rakentamaan myös
uusia ansaintamalleja, joissa prosessiin
sitoutuneista ainakin ammattimaisesti
sitä tekevät saavat palkkioita. Tämä ei
ole aina rahaa, vaan palkkiona voi olla
myös vaikkapa mainetta, hyvää kokeTUOTTAJA 2020
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musta, ammatillista kehittymistä tai
puhdasta yhteisen tekemisen iloa.
Tuottajakoulutus murroksessa
Ammattikorkeakoulujen tuottajakoulutus on käynyt yli 10-vuotisen matkansa
aikana läpi melkoisia muodonmuutoksia. Aluksi taustalla oli opistotasoisen
koulutuksen sekä tiede- ja taidekorkeakoulujen olemassa olevat mallit sekä
tarve löytää jotakin omaa, erilaista.
Ammattikorkeakoulujen päämääräksi säädettiin koulutuksen ohella aluekehittäminen sekä tutkimustyö, joka
muotoutui ”TKI”-toiminnaksi. TKI korostaa tutkimuksen ohella Kehittämisja Innovaatiotoimintaa. Tutkimuksellisten päämäärien ohella, tai osin sijasta
korostettiin käytännönläheisempää kehittämistoimintaa sekä näiden pohjalta
syntyvää innovaatiotoimintaa.
Lainsäätäjä ei ehkä arvannut millaisen pedagogisen ja tietoperustakäsityksen uudistuksen tuo linjaus on saanut
aikaiseksi. Koulutus on rakentunut dialogissa ympäristönsä kanssa: osallistunut osaltaan kulttuurialan julkisen- ja
kolmannen sektorin, liike-elämän sekä
yrittäjyyden edistämiseen, tuotteiden
ja käytänteiden petraamiseen sekä
kansalaistoiminnan aktivoimiseen.
Työvälineiksi on rakentunut joukko pedagogisia ratkaisuja, joissa dominoi
työelämän kanssa tehtävä yhteistyö,
oppimistehtävien monipuolinen integrointi alueen muiden toimijoiden kehittämistyöhön sekä työssä oppiminen
mm. työharjoittelun puitteissa. Myös
opinnäytteissä etsitään ratkaisuja aitoihin työelämän ongelmiin.
Nyt, yli 10 vuotta lähtölaukauksen
jälkeen, kehityssuunta alkaa selvästi formuloitua. Taiteen tuotannolla on
vankka asema moninaisen kulttuurituottajakunnan joukossa. Kulttuurituottajat tuottavat elämyksiä, toimivat
kulttuurin kentällä. Mutta he toimivat
yhä laajemmin alueellisina toimijoina:
kokoavat yhteisöjä, aktivoivat ihmisiä
ottamaan kantaa ja osallistumaan sekä
rakentavat siltaa kulttuurisektorin ja
muiden toimialojen välille. Kyky koota
yhteisöjä, aktivoida ihmisiä jakamaan
ja ottamaan osaa sekä osallistumaan
haluamiensa elämysten tuotantoon yhdistettynä lähettilään työhön kulttuurisektori ulkopuolisille toimijoille ovat
kasvualueita.

CULTURAL MANAGER 2020.
Visions of Future.

Katri Halonen & Laura-Maija Hero (Eds.) 2011

T

he research process in the
Cultural Manager 2020
project aims at developing
the national Bachelor’s and
Master’s degrees in Cultural
Management, as it both defines the
skills needed in the future and discusses competency profiles. The research
process is carried out in 3 years (20092012). There will be a total of 12 books
published during this period. Now you
can also download (tuottaja2020.
metropolia.fi) an English summary of
the work done in Cultural Manager
project: CULTURAL MANAGER 2020.
Visions of Future. Katri Halonen & Laura-Maija Hero (Eds.) 2011.
The articles included in the English report discuss several topics concerning
the studies conducted during the research period. First, Katri Halonen, the
research manager of Cultural Manager
2020 –project, discusses the Finnish
Arts Management Education in the European Context as it is today. It is essential to understand the educational
context and compare Finnish model
with British, French and German models. Subsequently, there are research
articles written by scholars.
In the first phase, the Cultural Manager
2020 project located the event production system and its network models.
By interviewing the core players in the
field of Finnish cultural production, visions for the event production networks
were found. A cultural event forms an
intersection for a larger ecosystem.

Increased professionalism has been
detected throughout the entire field.
Moreover, performance and know-how
have increased. Generally, the event is
structured as an occasional organization with hundreds of players attending
an event of few days.
After the network analysis, a questionnaire study for the Members of the Art
and Cultural Professionals’ Trade Union TAKU was sent out and analyzed.
For example, the Utopia, the wanted
future, was one where culture blossoms in rich and diverse art contents
(contexts?) in the society as a whole.
Therefore, creativity is the key catalyst
for development in the country. Instead
of massive multinational monopolies,
small subcontractors make the utopia
happen. Co-operation with tourism as
well as social and health services is
well developed and enriching.
At the same time, several researchers
studied the volunteer work, tourism, and
production network ecology: what are
the changing factors and how will these
areas of production evolve in the future?
24 future-scenario workshops were carried out during 2010-11. Several hundreds of Finnish cultural professionals,
politicians, other intermediaries and universities, more specifically mainly students of cultural management, participated in the vision work. The workshops
were conducted by piloting creative
methods, such as Storytelling, Digitale,
weak signals workshops. These workshops were carefully documented and
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analyzed, and the material was used in
the projects’ scenario work.
One attempt to grasp the future thinking of the field was also to connect the
dilemmas of the field of cultural management to trends and signals that
seem to be repetitively present in our
time. Even though most of the signals
were collected in the Finnish society,
the trends are at least on some level
shared within the Western Europe. Due
to McDonaldization and fast internationalization of consumers, the signals
are rarely local and unique. (Halonen
2011) You can participate in collecting weak signals in our “signal service” called SignalWiki at tuottaja2020.
metropolia.fi. Signals can be uploaded
also in English.
Another topic in this report is the
chasm between culture and tourism
experiences. The future of tourist oriented cultural ecology is dependent on
investments in the prerequisites of experience production. To make reasonable investments, it is crucial to decide
whether the future of events is just one
of the many industries that take advantage of nature, or something that treats
nature with respect, if nature is considered as a strength in the future. Also
the educational practices and project
organizations seem to come closer in
the cultural ecology. The boundaries
between different actors are shifting
and the roles of institutions are not
that evident as they may have been.
The role of the cultural manger in a

tourist oriented cultural ecology is to
make space for surprising ideas and
combine ideas from different actors.
The cultural manager should be able
to translate the aesthetic experiences
to new narratives.
Also volunteering in the cultural sector
stands out in many respects. In Finland, the most common way to volunteer in cultural organizations consists
of taking part in organizing festivals
and cultural events. In this field, volunteering is concerned with gathering
new experiences, joining people with
the similar interests and even getting a
free ticket for a couple of hours´ work,
rather than “helping out” or “working
for the cause”. The motivations and
expectations of future volunteers will
probably be more complex and differentiated than today. The crucial thing is to
find the forms of volunteering where the
needs and aspirations of the volunteer
in the best possible way meet the needs
and objectives of the cultural organization. If these can be reconciled with developmental tasks and the ground rules
of the local community and the society
in larger scale volunteering can still be
the driving force of event organizing in
the next decades.
The importance of co-operation and
networks in the independent cultural
field is studied in this report and the
role of the cultural managers as developers of this field is being stressed. The
study utilizes the Produforum project
and network developed in Finland as a
working case. The challenge remains in
the fragmentation of the development
work and, therefore, the proposal is
to gather all these operators and set
up a development center for cultural
know-how. Furthermore, the content
should be especially directed towards
cultural production, thus, creating a
center of excellence in cultural management. In addition to working as a
center for research and development,
it should be connected with agencies
providing knowledge and services in
the cultural field.

Embedding future thinking into the university studies would be very important. The future professionals should
have practiced proactive future work
already during the university studies
and it should be an integral part of
their competence portfolio. By actively searching for the shared knowledge
concerning the future is of utmost importance also because of the consequent risk minimization in the field of
culture and for building a strong base
for innovation. The future workshops
as conducted in the Cultural Manager
2020 project could easily be applied
into other fields, as well. A cultural
manager could be the facilitator of the
future workshops. Moreover, the professional identity of the cultural manager
is built on motivating others for their
best performance.
Cultural Manager 2020 is a joint venture of the Finnish Universities of Applied Sciences. The degree programmes
in cultural management from the following institutions act as partners: Humak University of Applied Sciences,
Novia University of Applied Sciences,
Mikkeli University of Applied Sciences, and Foundation for Cultural Policy
Research Cupore. In addition, the Art
and Cultural Professionals’ Trade Union
TAKU acts as the partner representing
work life; Creative Finland Coordination
Project administered by Aalto University is the partner in charge of communications. The articles in this publication are written by researchers from the
above mentioned universities.
Cultural Manager 2020 is a Finnish national project partly funded by the European Social Fund (ESF). The project
is aligned with other projects administered by the Finnish National Board
of Education, which develop the functioning of the labour markets. European Social Fund supports providing
education, which meets the needs of
work life. Also expediting the transition
process from the studies to work life is
supported. With financial support, the
Finnish education system can more efficiently meet the needs of work life and
the demand for labour force.
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