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Johdanto 

Tämä opinnäytetyö on tehty Kulttuurialan keskusjärjestö KULTA ry:lle. KULTA ry. on 

syksyllä 2018 perustettu kulttuurin ja taiteen edunvalvontajärjestö, jonka pääasiallisena 

tehtävänä on kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen arvostuksen lisääminen. Edunvalvon-

taan liittyy keskeisesti poliittisten kantojen muodostaminen ja toisaalta vaikuttamisen toi-

meenpano.  Toimeksianto opinnäytetyölleni lähteekin näistä kahdesta osa-alueesta ja 

niiden kehittämisestä. Uudelle järjestölle on tärkeää löytää sellaisia tapoja poliittiseen 

kannanmuodostukseen, jotka samanaikaisesti tuottavat käyttökelpoisia vaikuttamisen 

tavoitteita ja sitouttavat potentiaalisia jäsenjärjestöjä.  

Kehityshankkeeni käynnistyi 10.12 järjestetyssä KULTA-foorumissa, johon kokoontui 44 

kulttuuri- ja taidealan järjestöjen puheenjohtajaa ja toiminnanjohtajaa yhteensä 36:sta 

järjestöstä. Heidän tavoitteenaan oli keskustelun kautta löytää yhteisiä poliittisia tavoit-

teita sekä yhteistyön toimintatapoja kulttuuri- ja taidealan ammattimaisille tuottaja- ja tai-

teilijajärjestöille. Osallistuin KULTA-foorumiin havainnoiden keskustelua ja pyrin tätä 

kautta muodostamaan käsityksen järjestön poliittisen kannanmuodostuksen nykytilasta. 

KULTA-foorumin jälkeen toteutin kulttuuri- ja taidealan järjestöille kyselyn, jossa pyrin 

saamaan yksityiskohtaisempaa tietoa järjestöjen näkemyksistä yhteiselle kannanmuo-

dostukselle sekä alan järjestöjen kokemuksia edunvalvonnan tilasta. Syventääkseni 

analyysiani toteutin 5 asiantuntijahaastattelua. Asiantuntijat olivat yhteiskunnallisen vai-

kuttamisen, politiikan ja järjestötyön ammattilaisia. Asiantuntijoille suunnatut kysymykset 

liittyivät kannanmuodostuksen prosesseihin, ristiriitojen ratkaisuun, käyttökelpoisiin vai-

kuttamisen tavoitteisiin, argumentaatioon sekä hyvän edunvalvonnan toimintatapoihin. 

Hyödynnän lisäksi päätöksentekoprosessiin ja keskustelun fasilitointiin liittyvää teoriaa. 

Lähdeteokseni on Tim Hartnettin kirjoittama ”Consesus-Orientated Decision-Making” -

teos, joka käsittelee konsensus-päätöksentekoa ja sen toimintamalleja. 

Oma näkökulmani aiheeseen tulee taustastani järjestötoimijana, tuottajana ja politiikan 

konsulttina. Olen aiemmin työskennellyt järjestökentällä sekä valtakunnallisella että pai-

kallisella tasolla, viimeisimpänä ammattikorkeakouluopiskelijoiden valtakunnallisen kat-

tojärjestön Suomen opiskelijakuntien liitto SAMOK ry:n puheenjohtajana vuonna 2016. 

Ennen siirtymistäni valtakunnalliseen järjestöön toimin Metropolia Ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunnan johtotehtävissä vuosina 2014-2015. Järjestötyössä olen ollut mukana 

muodostamassa poliittisia tavoitteita sekä toimeenpanemassa niitä. Vuodesta 2017 olen 

työskennellyt yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen erikoistuneen konsulttitoimisto 
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Blic:issä. Politiikan konsulttina olen fasilitoinut kannanmuodostusprosesseja sekä suun-

nitellut että toteuttanut poliittista vaikuttamista lukuisille yrityksille. Tätä kautta minulle on 

muodostunut erinomaiset pohjatiedot aiheen käsittelyyn. 

Hyödynsin keräämääni aineistoa, lukemaani teoriaa sekä omaa kokemuspohjaani kehi-

tysehdotusten esittämiseen osana kehityshanketta. Kehitysehdotukset liittyivät toimek-

siannon mukaisesti kannanmuodostuksen prosessin kehittämiseen, alan toimijoiden si-

touttamiseen järjestön edunvalvonnan vahvistamiseksi sekä käytännön edunvalvonta- ja 

vaikuttamistyön kehittämiseen. Keräämääni aineistoa ja tekemiäni ehdotuksia voidaan 

hyödyntää KULTA ry:n kannanmuodostuksen ja vaikuttamisen toimeenpanossa tulevai-

suudessa. 

1 Teoreettinen viitekehys 

Opinnäytetyöni tarkastelee järjestön toimintaa, jonka pääasiallisena tehtävänä on vaikut-

taa ympäröivään yhteiskuntaan. Tarkastelun kohteena ovat järjestön sisäiset prosessit, 

joiden tuloksena muodostuu poliittisia tavoitteita, joita järjestö käyttää viestiessään edus-

tamistaan tahoista poliittisille päätöksentekijöille. Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö on 

sekä edunvalvontajärjestö että ”järjestöjen järjestö” eli sen jäsenet ovat ammattimaisesti 

toimivia taide- ja tuottajaorganisaatioita, jotka ovat itsessään edunvalvontajärjestöjä. Täl-

laisen keskusjärjestön pääasiallinen tehtävä liittyy paitsi poliittiseen vaikuttamiseen val-

takunnallisella tasolla myös jäsenistönsä poliittisten kantojen yhteensovittamiseen. 

Organisaation sisäisistä prosesseista on saatavilla paljon kirjallisuutta ja tutkimusta, 

mutta ne keskittyvät pääsääntöisesti yritysten sisäiseen suunnittelutoimintaan, esimer-

kiksi strategiaprosesseihin. Yritykset myös eroavat toimintalogiikaltaan kolmannen sek-

torin toimijoista. Järjestöissä ja yhdistyksissä hyvän sisäisen prosessin reunaedellytyksiä 

asettavat esimerkiksi jäsenten sitoutumiseen ja demokraattisiin periaatteisiin liittyvät ky-

symykset. Myös poliittisesta kannanmuodostuksesta ja päätöksenteonprosessien kirjal-

lisuudesta sekä tutkimuksesta on runsauden pula. Nämäkään eivät usein ole sellaise-

naan käyttökelpoisia tai sovellettavissa edunvalvontajärjestön kannanmuodostusproses-

sia tarkasteltaessa.  

Toimeksiannon edellyttäessä enemmänkin konkreettisia toimintamalleja nimenomaan 

konsensus-päätöksenteolle, päädyin käyttämään työssäni ainoastaan yhtä päälähdettä, 
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joka on Tim Hartnettin ”Consensus-Orientated Decision-Making”. Käsittelen tässä kap-

paleessa keskeisiä reunaehtoja ja havaintoja konsensus-päätöksenteolle, joita olen 

muodostanut tutustuessani kyseiseen teokseen, huomioiden toimeksiannon asettamat 

rajat.  

1.1 Konsensus -päätöksenteon perusperiaatteet 

Konsensuksella tarkoitetaan yhteisymmärrystä, jonkinasteista yksimielisyyttä. Konsen-

sus-päätöksenteolla tarkoitetaan päätöksentekoprosessia, jossa ei ainoastaan tyydytä 

ainoastaan enemmistön haluamaan lopputulokseen, vaan pyritään ottamaan huomioon 

myös vähemmistöön jäävien tahojen vastustus ja sisällyttämään se lopputulokseen.  

Konsensus-päätöksenteossa olennaista on osallisuus ja kompromissit, joita kaikki osal-

listuvat tahot joutuvat tekemään mahdollisimman yksimielisen kannan aikaansaamiseksi 

(Hartnett 2011, s. 16-17.) 

Konsensus-päätöksenteon perusperiaatteita Hartnettin mukaan (2011, s.17-21) ovat:  

Inklusiivisuus eli mahdollisimman monien tahojen ottaminen mukaan päätöksestä käy-

tävään keskusteluun.  

Osallistavuus eli mahdollistaa kaikkien osallistujien tuleminen kuulluksi päätöksenteon 

aikana. Yhteistoiminnallinen eli päätösehdotukset tehdään yhdessä. Tällä tavoin yhden 

henkilön ehdotukset eivät enää ole ainoastaan hänen, sillä ryhmä muokkaa ehdotuksen 

siten että se koskee kaikkia päätöksentekoon osallistuvia. 

Pyrkimys yhteisymmärrykseen eli samanmielisyyden tavoittelu keskustelussa kaikista 

niistä asioista, joista osallistujat ovat jo valmiiksi samaa mieltä. Riippumatta siitä, miten 

paljon samanmielisyyttä ryhmässä valmiiksi on, kaikki osallistujat haluavat löytää yhtei-

sen kannan. 

Yhteistyöhaluinen eli osallistujia pyydetään huomioimaan koko ryhmän mielipiteet. Jo-

kaisen osallistujan näkökulmat tulisi kuulla, ja yksittäiset intressit jättää huomioimatta, 

jos ne eivät hyödytä koko ryhmää. 
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Konsensus-päätöksenteko on vaihtoehtoinen tapa enemmistön valtapolitiikalle muodos-

taa esimerkiksi poliittisia tavoitteita. Tyypillinen tapa ratkoa ristiriitaisia poliittisia kantoja 

on debatoiminen ja äänestäminen tehdyistä esityksistä siten, että yksinkertaisen enem-

mistön saava esitys voittaa. Mikäli esityksiä on useita, äänestetään niistä vastakkain niin 

kauan, että jäljelle jää yksi muodostettu kanta. Tällaisen päätöksenteon tavoitteena ei 

ole huomioida koko ryhmän mielipidettä, eikä se tavoittele yksimielisyyttä. Monissa jär-

jestöissä on käytössä erilaisia välimuotoja konsensus-päätöksenteon ja enemmistön 

päätöksenteon väliltä (Hartnett 2011, s. 20-22.) 

KULTA ry:n ollessa vielä käynnistysvaiheessa, jossa on olennaista sitouttaa koko kentän 

ääni poliittiseen kannanmuodostukseen, konsensus-päätöksenteon prosessin on toi-

miva tapa samanaikaisesti muodostaa poliittisia tavoitteita tuloksekkaasti ja huomioida 

koko kantoja muodostavan ryhmän näkemykset. Tarkastelen seuraavissa kappaleissa 

konsensus-päätöksentekoa poliittisen kannanmuodostuksen työkaluna KULTA ry:lle. 

Konsensus-päätöksenteon etuja Hartnettin (2011, s.50) ovat: 

Paremmat päätökset: Osallistamalla kaikki ryhmän jäsenet ottamaan kantaa aihee-

seen, on todennäköistä että aihetta käsitellään monipuolisemmin ja sen kaikki tulokulmat 

tulevat käsitellyksi. 

Paremmat edellytykset toimeenpanolle: Prosessi, joka on kunnioittanut kaikkia osa-

puolia johtaa osapuolten sitoutumiseen todennäköisemmin kuin ylhäältä alas annetut 

päätökset. Yksimielisyys on erityisesti etujärjestöjen vaikuttamistyössä suuri vahvuus. 

Parempaa organisaatiokulttuuria: Yhteistoiminnallinen prosessi edistää myös parem-

paa järjestökulttuuria, ilmapiiriä ja koheesiota. 

1.2 Konsensus-päätöksenteko prosessina 

Malleja konsensus-päätöksentekoprosessille on useita. Olennaista on, kuinka yksityis-

kohtaisesti prosessin eri vaiheita kuvataan. Yhteistä kaikille malleille on keskustelun 

merkityksen korostus. Tämä tarkoittaa myös sitä, että konsensus-päätöksentekoproses-

sille tulisi varata runsaasti aikaa. 
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Kuvio 1: ”Rautalankamalli konsensus-päätöksentekoprosessista” (mukaillen Hartnett 

2011) 

Erilaiset konsensus-päätöksentekoprosessi eroavat myös siinä, minkälaisia kriteereitä 

päätöksen saavuttamiselle asetetaan. Tämä tarkoittaa, että on olemassa eritasoisia kon-

sensuksia. Osa määritelmistä ei varsinaisesti tue konsensus-päätöksenteon tarkoitusta 

lainkaan (Hartnett, 2011, s.36.) Edellytykset suurimmasta konsensuksen tasosta pienim-

pään ovat Hartnettin (2011, s.36-37) mukaan: 

Yksimielinen päätös: Jokaisella osallistujalla on veto-oikeus konsensus-päätökseen 

Lähes yksimielinen päätös: Jos useampi kuin yksi osallistuja vaatii lopullisen päätök-

sen muuttamista tai hylkäämistä, tulee se tehdä. Jos kuitenkin yhtä osallistujaa lukuun-

ottamatta muut ryhmän jäsenet ovat päätöksen takana, voidaan konsensus-päätös tästä 

huolimatta tehdä. 

Laaja enemmistö: Päätöstä kannattaa riittävän suuri osa osallistujista. Riittävä enem-

mistö määriteltävä ennen prosessin aloittamista. Tyypillisiä laajoja enemmistöjä ovat esi-

merkiksi kaksi kolmasosaa (2/3) tai neljä viidesosaa (4/5) osallistujista. Mikäli määritelty 

laaja enemmistö saavutetaan, voidaan päätös tehdä. 
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Yksinkertainen enemmistö: Ei varsinaisesti palvele konsensus-päätöksenteon tarkoi-

tusta. Yksinkertainen enemmistö tarkoittaa yli puolta osallistuvista tahoista. Jos siis 

enemmistö kannattaa tehtävää päätöstä, voidaan se tehdä. 

Valmistelevan toimikunnan päätös: Päätös on ulkoistettu erilliselle toimikunnalle. Toi-

mikunta on päätöstä muodostavan ryhmän valitsema, mutta sillä ei ole velvollisuutta 

kuulla toimikunnan ulkopuolisia tahoja prosessin aikana. Toimikunta tekee päätöksen. 

Vastuuhenkilön päätös: Päätöksentekijät ulkoistavat päätöksen yhdelle vastuuhenki-

lölle. Henkilö on päätöstä muodostavan ryhmän valitsema, mutta ei ole velvollinen kuu-

lemaan ryhmää päätöksenteossaan. Vastuuhenkilö tekee päätöksen. 

 

Päätöksen estäminen sisältyy konsensus-päätöksentekoprosessiin. Tällä tarkoitetaan 

sitä, että yksi tai useampi osallistuja, riippuen ennalta määritellyistä päätöksentekopro-

sessin säännöistä voivat halutessaan estää päätöksen syntymisen ja toimeenpanemi-

sen, jos aiheesta ei ole löydettävissä konsensusta. Konsensus-päätöksenteko kannus-

taa koko ryhmän edun asettamista yksilön tai tietyn ryhmien edelle. Päätöksen estämi-

nen asettaa merkittävän insentiivin koko ryhmälle tavoitella yksimielisyyttä. Päätöksen 

estämisen perusteista voidaan myös sopia ennen päätöksenteon aloittamista. Päätök-

sen estämisen peruste voi olla esimerkiksi päätöksen estäminen asioissa, jotka koetaan 

ryhmän perusarvojen vastaisiksi tai joilla voisi potentiaalisesti olla merkittäviä negatiivisia 

seurauksia ryhmälle. Eri mieltä oleville tahoille voidaan myös tarjota mahdollisuus jättää 

päätökseen eriävä mielipide ja tällä tavalla irtaantua yhteisestä päätöksestä sen sijaan, 

että päätöksen toimeenpano estetään. Päätöksen estämistä voidaan rajata myös mää-

rällisesti siten, että tietty henkilö tai taho voivat estää päätöksen vain tietyn määrän ker-

toja keskustelun aikana (Hartnett 2011, 122-124.) 

 

Ryhmän hyväksyttyä konsensus-päätöksentekoon tähtäävä prosessi, voidaan keskus-

telu jakaa seitsemään eri vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa aihe rajataan, jotta 

ryhmä pystyy keskustelemaan asiasta oikeassa viitekehyksessä. Toinen vaihe on avoin 

keskustelu, jonka aikana ”puheenjohtaja” johtaa keskustelua. Kolmannessa vaiheessa 

kaikki keskustelussa nousseet huolet päätökseen liittyen kerätään yhteen ja tehdään nä-

kyväksi koko ryhmälle. Tämän jälkeen, neljännessä vaiheessa, ryhmä ideoi yhteistoimin-

nassa päätösehdotuksia, ottaen huomioon päätökseen liittyvät huolet. Viidennessä vai-

heessa arvioidaan kunkin tehdyn ehdotuksen kannatusta ryhmässä. Tämän tuloksena 

ryhmälle tulisi syntyä kokonaiskäsitys siitä, mitkä ehdotukset nauttivat suurinta suosiota 
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ryhmässä. Kuudennessa vaiheessa eniten kannatetuista ehdotuksista muodostetaan lo-

pullinen päätösesitys. Seitsemäs vaihe on päättäminen, jossa ryhmä muodollisesti hy-

väksyy päätöksen, jonka pohjalta edetään (Hartnett, 2011, 42-48.) 

 

Kuvio 2: Seitsemänvaiheinen ”CODM”-prosessi, mukaillen Hartnett, 2011)  

2 Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry. 

Tapaustutkimukseni kohde on Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry. KULTA 

ry. on vuonna 2018 toimintansa aloittanut ammattimaisten taide- ja tuottajaorganisaatioi-

den valtakunnallinen keskusjärjestö. KULTA ry on kulttuurin ja taiteen edunvalvoja, jonka 

tavoitteena on kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallisen arvostuksen ja aseman parantami-

nen sekä taloudellisten toimintaedellytysten vahvistaminen (Kulttuuri- ja taidealan kes-

kusjärjestö A.) Konkreettisesti tämä tarkoittaa aktiivista vaikuttamistyötä ja edunvalvon-

taa päättäjä-, media- ja sidosryhmäsuhteita vahvistamalla sekä tuottamalla tietoa, yh-

teiskunnallisia keskustelunavauksia ja asiantuntija-apua kulttuuri- ja taidealaan liittyvissä 

kysymyksissä. 

Keskustelu kulttuuri- ja taidealan yhteisestä keskusjärjestöstä on ollut käynnissä kulis-

seissa pitkään. Tämä kävi ilmi keskusteluissani kulttuuri- ja taidealan järjestöjen toimijoi-

den kanssa KULTA-foorumissa 10.12.2019. Suomessa on suuri määrä valtakunnallisia 

taide- ja tuottajaorganisaatioita, mutta alan yhteisen edunvalvonnan ja vaikuttamistoi-

minnan koordinaatiota on ollut vain vähän. Motivaatio keskusjärjestön perustamiseen on 

KULTA-foorumissa käytyjen keskustelujen mukaan lähtenyt sirpaloituneen kentän tun-

nistamisesta ja yhteisten tavoitteiden puutteesta, jotka ovat muodostuneet haasteellisiksi 
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paitsi toimijoiden itsensä myös poliittisen päätöksentekijän näkökulmasta. Myös poliitik-

kojen heikohko kiinnostus ja tietopohja kulttuuri- ja taidealasta ja sen tavoitteista sekä 

mahdollisuuksista on alalla tunnistettu olennaiseksi motivaation lähteeksi yhteisen jär-

jestön perustamiselle. Kun kulttuuri- ja taidealan vaikuttamistoimintaa verrattiin esimer-

kiksi nuoriso-, koulutus- tai sosiaali- ja terveysalan vastaaviin toimijoihin, huomattiin että 

järjestäytyneisyys, yhteisten tavoitteiden muodostuminen ja tätä kautta vaikuttavuus oli-

vat kulttuuri- ja taidealalle haasteellisempia. Olennaiseksi ongelmakohdaksi nostettiin 

myös resurssien puute ja niiden kohdentamattomuus, jolloin vähäisillä resursseilla val-

takunnalliseen kulttuuri- ja taidealan yhteiseen vaikuttamiseen jää vähemmän aktiivi-

suutta. Myös jatkuvan yhteiskuntasuhdetoiminnan toteuttamiseen vaadittavan tietotai-

don ja verkostojen näkökulmista havaittiin puutteita. 

Uusi kulttuurialan ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry. perustettiin keväällä 2018 sen 

perustajajäsenien toimesta. Varsinainen toiminta alkoi syksyllä samana vuonna. KULTA 

ry:n perustajajäsenet ovat Suomen museoliitto, Suomen Sinfoniaorkesterit, Finland Fes-

tivals ja Suomen teatterit. Lisäpontta järjestön perustamisen tarjosi Sitran valtionosuus-

järjestelmää uudistava hanke. Järjestön käynnistysvaiheessa, ensimmäisenä toiminta-

vuonna, järjestön toimintaa rahoittivat Suomen Kulttuurirahasto, Svenska Kulturfonden 

ja Sitra (Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö B.) 

KULTA ry:n ensimmäisen hallituksen muodostivat edustajat perustajäsenien keskuu-

desta ja Sitrasta. Järjestön palveluksessa työskentelee kaksi henkilöä. Siirtymävaiheen 

hallitus rekrytoi järjestön pääsihteeriksi näkyvän yhteiskunnallisen keskustelijan ja vai-

kuttajan, poliitikko ja kirjailija Rosa Meriläisen. Myöhemmin järjestön palvelukseen pal-

kattiin myös järjestösuunnittelija. Perustajajäsenien muodostama hallituksen kausi jat-

kuu järjestön käynnistämisvaiheen läpi, mutta tämän jälkeen hallituksen rooli tulee ole-

maan strategisempi. Hallitukseen on rekrytoitu yhteiskunnallisesti ansioituneita ja ver-

kostoituneita toimijoita, jotka omalta osaltaan tukevat järjestön edunvalvonta- ja vaikut-

tamistoimintaa (Kulttuuri ja taidealan keskusjärjestö C.) Uusi hallitus aloitti toimintansa 

keväällä 2019. 

KULTA ry. järjesti joulukuussa 2018 ensimmäisen KULTA-foorumin, joka toimii myös 

pääasiallisena havainnoinnin kohteena tässä tapaustutkimuksessa. (KULTA-foorumin 

kutsu opinnäytetyön liitteessä 1). Foorumi kokosi yhteen suomalaisen kulttuuri- ja taide-

kentän järjestöjen johtoa keskustelemaan, ideoimaan ja vaihtamaan ajatuksia KULTA 
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ry:n toiminnan käynnistämisestä sekä alan yhteisistä vaikuttamisen tavoitteista ja suun-

nitelmista, erityisesti kevään 2019 eduskuntavaaleja silmällä pitäen. Tapahtumaan osal-

listui 44 puheenjohtajaa ja toiminnanjohtajaa yhteensä 36:sta eri järjestöistä (liite 2). 

Osallistujat edustivat läpileikkaavasti eri taiteenaloja ja toisaalta suomen- ja ruotsinkieli-

siä tahoja. Tällainen joukkoa taiteen- ja kulttuurialan järjestöjen vaikuttajia ei ole koskaan 

aiemmin kokoontunut yhteen tämän kaltaisessa foorumissa. KULTA-foorumi oli ensim-

mäinen askel yhtenäisen ja vaikuttavamman kulttuurialan muodostumisessa. 

 

Tapahtuman keskeinen tavoite oli löytää yhteisiä kannanmuodostuksen ja dialogin ta-

poja kulttuuri- ja taidepoliittisessa kentässä ja tätä kautta sitouttaa sektorin toimijoita 

edistämään yhteisiä tavoitteita (liite 3). Olennaisessa roolissa olivat myös Sitran VOS-

hankkeen tuottamat tietokortit, joiden informaatiota pyrittiin jalkauttamaan kentän edun-

valvontatoimijoille ja tätä kautta myös hyödynnettäväksi eduskuntavaalivaikuttamisessa 

ja poliittisessa päätöksenteossa.  

3 Tutkimuskysymykset 

Tutkin opinnäytetyössäni, Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestön KULTA ry:n vuosittaisen 

tapahtuman, KULTA-foorumin, toimivuutta jäsenistön kannanmuodostuksessa. Lisäksi 

tutkin sitä, miten KULTA ry:n toimiva johto on onnistunut toteuttamaan foorumissa yh-

dessä sovittuja kantoja järjestön operatiivisessa vaikuttamistoiminnassa. 

Tapaustutkimuksen kohteena on Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry:n edun-

valvonta- ja vaikuttamistoiminta järjestön käynnistysvaiheessa syksystä 2018 kevääseen 

2019. Keskeinen osa järjestön vaikuttamistoimintaa oli 10.12.2018 järjestetty KULTA 

foorumi, joka kokosi ensimmäistä kertaa yhteen KULTA ry:n potentiaalisia jäsenjärjes-

töjä keskustelemaan yhteisistä kannoista vaikuttamiselle, erityisesti kevään 2019 edus-

kuntavaaleja silmällä pitäen. 

Arvioin kannanmuodostuksen toimivuutta kahdesta näkökulmasta. Kannanmuodostuk-

sen toimivuus on kiinni sitoutuneesta jäsenistöstä, josta seuraa lukuisia hyötyjä, kuten 

laajemmat talous- ja osaamisresurssit, poliittiselta painoarvoltaan vaikuttavampi edun-

valvonta. Toinen arviointikriteeri on päätöksentekijän näkökulma: onko muodostetuille 

kannoille olemassa esimerkiksi riittävä tietopohja, ovatko kannat realistisia ja millaista 
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tulisi olla vaikuttajille suunnattu viestintä? Onnistuneen kannanmuodostuksen näkökul-

masta olennaista on myös KULTA ry:n toimivan johdon kyky toteuttaa yhdessä sovittuja 

kantoja käytännön vaikuttamistyössä. 

4 Aineistonkeruu ja käyttämäni menetelmät 

Opinnäytetyöni aineisto tutkimuskysymyksien selvittämiseksi koostuu kolmesta osasta, 

joiden keräämiseksi olen käyttänyt kolmea erilaista menetelmää. Ensimmäisenä 10.12 

järjestetyn KULTA-foorumin havainnointi, jonka muistiinpanoja hyödynsin myös myö-

hemmissä aineistonkeruun vaiheissa, kuten kysely- ja haastattelurunkojen laadinnassa.  

 

Toisena kulttuurialan järjestöille suunnattu kysely, jonka kysymykset laadin KULTA-foo-

rumin tulosten, toimeksiantajan toiveiden sekä oman pohdinnan tuloksena (kyselyrunko 

liitteessä 4). 

 

Kolmantena toteutin viisi (5) asiantuntijahaastattelua, joiden tuloksia käytin havainnoin-

nin sekä kyselyn tulosten pohjalta tekemäni analyysin syventämisessä. Asiantuntija-

haastattelujen kohteena oli 5 yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantuntijaa. (liite 5) 

Haastattelut toteutettiin haastateltavien toiveesta anonyymeinä. Haastateltavien liit-

teessä 5 ja asiantuntijahaastatteluiden kysymykset liitteessä 6. 

 

Opinnäytetyöni tavoitteena on arvioida ensimmäisen KULTA-foorumin onnistumista ja 

tunnistaa konkreettisia kehittämiskohteita, joiden avulla tapahtuma toteuttaisi paremmin 

tehtäväänsä kulttuuri- ja taidealan toimijoiden dialogin sekä kannanmuodostuksen näkö-

kulmasta. Tämän tavoitteen toteuttamiseksi käytän lähestymistapana tapaustutkimusta. 

Tapaustutkimus on tutkimusmenetelmä, jossa pyritään luomaan syvällistä ja yksityiskoh-

taista tietoa tutkittavasta tapauksesta. Se sopii kehittämistyön lähestymistavaksi erityi-

sesti, kun halutaan tuottaa uusia kehitysehdotuksia. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, 

53) 

4.1 KULTA-foorumi 10.12.2019 

KULTA-foorumi kokosi yhteen poikkeuksellisella tavalla kulttuuri- ja taidealan järjestöjen 

johtoa keskustelemaan ja ideoimaan toimialan yhteistä vaikuttamista. KULTA-foorumi 

toimi työpajakokonaisuutena, joka yhdisteli erilaisia menetelmiä. Tilaisuuden ohjelma al-
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koi akvaariokeskustelulla, jossa selvitettiin toimijoiden motivaatiota yhteisen järjestön pe-

rustamiselle. Keskustelussa muodostettiin kaksi tuolirinkiä, joihin osallistujat asettuivat. 

Sisemmässä tuoliringissä istuivat KULTA ry:n perustajajäsenten edustajat eli nykyiset 

hallituksen jäsenet sekä järjestön pääsihteeri. Ulommassa tuoliringissä istuivat kulttuuri- 

ja taidealan järjestöjen edustajat eli tapahtuman osallistujat. Keskustelu alkoi sisemmän 

ringin keskustelulla motivaatiosta KULTA ry:n perustamiselle, jonka jälkeen myös ulompi 

rinki otettiin mukaan keskusteluun, kysyen näkemyksiä sisemmän ringin keskustelusta, 

jonka he olivat juuri kuulleet. Keskustelua moderoi Sitran fasilitaattori, jonka tehtävänä 

oli ohjata keskustelua pysymään annetussa aiheessa. 

Ohjelman toisessa vaiheessa osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka kiersivät learning cafe -

menetelmää mukaillen viidellä eri teemakohtaisella rastilla. Jokaisella rastilla oli fläppi-

taulu, jolle koottiin kunkin teeman kohdalla keskustelussa nousseet näkemykset. Rastien 

keskustelua moderoivat KULTA ry:n hallituksen jäsenet ja Sitran fasilitaattorit, joiden teh-

tävänä oli ohjata keskustelua pysymään annetussa aiheessa. Ensimmäisellä rastilla kes-

kusteltiin edunvalvonnan yhteisistä tavoitteista. Rastin tavoitteena oli kartoittaa yhteisiä 

teemoja, jotka alan kaikki toimijat voivat allekirjoittaa. Toisella rastilla syvennyttiin konk-

reettiseen vaikuttamisen suunnitteluun aikataulujen ja vaikuttamisen tapojen kautta. 

Ryhmät määrittelivät KULTA ry:n vaikuttamiselle vuosikellon vuodelle 2019 ja keskuste-

livat myös pitkän aikavälin vaikuttamisstrategiasta. Kolmas rasti keskittyi kulttuuri- ja tai-

dealan toimijoiden odotuksiin KULTA ry:n toimintatavoille ja -menetelmille. Neljännellä 

rastilla keskusteltiin odotuksista KULTA ry:n tehtäville ja toiminnalle. Rastilla keskityttiin 

pohtimaan mitä asioita kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kannattaa toteuttaa yhdessä ja 

yhteismitallisesti ja mitkä tehtävät puolestaan kuuluvat luonnostaan yksittäisille toimi-

joille. Viides rasti keskittyi kulttuuri- ja taidealan tiedonkeräykseen, sen kokoamiseen ja 

käyttöön vaikuttamistyössä. 
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Kaikkien ryhmien kierrettyä rastit, ryhmiä fasilitoineet KULTA ry:n hallituksen jäsenet ja 

Sitran fasilitaattorit esittelivät rastien tulokset ja alustuksien perusteella käytiin yhteinen 

keskustelu kaikkien osallistujien kesken. 

 

Seuraavassa ohjelmaosuudessa, keskustelua seurannut kansanedustaja Juhana Varti-

ainen kommentoi käytyä keskustelua pääsihteeri Rosa Meriläisen haastattelukysymys-

ten pohjalta. Tavoitteena oli hahmottaa poliittisen päätöksentekijän näkö- ja tulokulmia 

kulttuuri- ja taidealan yhteiseen vaikuttamistyöhön. Haastattelukysymykset käsittelivät 

Vartiaisen kokemuksia edunvalvonnan ja vaikuttamisen nykytilasta ja näkemyksiä siitä, 

miltä kulttuuri- ja taidealan kentän suunnitelmat ja learning caféssa ideoidut tavoitteet 

kuulostivat. Tämän jälkeen pääsihteeri Rosa Meriläinen veti koko tilaisuuden keskustelut 

yhteen ja kertoi tulevista toimista. 

 

Oma roolini oli toimia passiivisena havainnoijana tehden muistiinpanoja. Vaikka havain-

nointi sopii yleensä tutkimuksiin, joiden kohteena on yksilön toiminta ja vuorovaikutus 

toisten kanssa (Ojasalo ym., 2009, 104), arvioin sen olevan paras mahdollinen tapa muo-

dostaa kokonaiskäsitys tapahtuman keskustelusta. Järjestötoimijat ovat yksilöitä, vaikka 

toimivatkin edustamansa järjestön mandaatilla. Käytössäni on omien muistiinpanojen li-

säksi tilaisuudessa syntyneet fläppitaulujen muistiinpanot ja valokuva-aineistoa tilaisuu-

desta. Tilaisuuden videointi, joka olisi ollut kenties mielekkäin tapa palata havainnoituun 

tilanteeseen, ei valitettavasti ollut mahdollista. Havainnointia suunnitellessa tulisi valita 

mahdollisimman tarkkaan havainnoinnin kohde mahdollisimman tarkkaan (Ojasalo ym., 

2009 105). Oma näkökulmani KULTA-foorumissa oli tarkkailla tilaisuudessa käytyä kes-

kustelua poliittisen kannanmuodostuksen näkökulmasta.  

4.2 Kysely kulttuuri- ja taidealan järjestöille 

KULTA-foorumissa kerätyn aineiston tueksi toteutin kyselyn kulttuuri- ja taidealan järjes-

töille. Kysely välitettiin järjestöille KULTA ry:n uutiskirjeessä sekä kulttuuri- ja taidealan 

toimijoiden suljettuun Facebook -ryhmään. Kyselyn tavoitteena oli selvittää KULTA -foo-

rumiin osallistuneiden järjestöjen näkemyksiä siitä, oliko foorumi onnistunut poliittisen 

kannanmuodostuksen näkökulmasta ja kokivatko eri järjestöjen toimijat tulleensa kuul-

luksi. Lisäksi kyselyssä selvitettiin järjestöjen näkemyksiä kulttuuri- ja taidealan edunval-

vonnan ja vaikuttamisen nykyisestä tilanteesta. 
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Menetelmänä kysely soveltuu parhaiten laajan tutkimusaineiston keruuseen, sillä siinä 

isolta joukolta kysytään samat kysymykset. Tulokset ovat usein kvantitatiivisia ja tilastol-

lisesti käsiteltäviä. Tässä työssä kyselyä käytettiin pääasiassa kvalitatiivisen tiedon ke-

räämiseen. Kyselyn heikkoutena on saadun tiedon pinnallisuus. Lisäksi on vaikeaa arvi-

oida, kuinka vastaajat ovat suhtautuneet tutkimuskysymyksiin ja tulkinneet niitä. Kysely 

on kuitenkin yksi eniten käytetty tiedonkeruun menetelmä. (Ojasalo ym., 2009, 108). 

Kysely soveltui hyvin tiedonkeruuseen, jotta työn loppupäätelmiin saatiin kerättyä laa-

jempaa näkemystä koko toimialalta. Kyselylomake kommentoitiin pääsihteeri Rosa Me-

riläisen toimesta ennen lähetystä. Toisena vaihtoehtona pidin haastatteluja järjestöjen 

toimijoille, mutta päädyin tässä tapauksessa kyselyn toteuttamiseen määrällisen katta-

vuuden takaamiseksi. Haastattelut toteutettiin yhteiskunnallisen vaikuttamisen asiantun-

tijoille, johon kaipasin syvällisempää tietoa työni tueksi.  

4.3 Asiantuntijahaastattelut 

Toteutin yhteensä 5 haastattelua yhteiskunnallista vaikuttamista työkseen tekeville hen-

kilöille. Henkilöillä on monipuoliset taustat edunvalvonnassa ja poliittisessa vaikuttami-

sessa niin julkiselta, yksityiseltä kuin kolmanneltakin sektorilta. He edustavat taustoiltaan 

eri toimialoja ja poliittisia suuntauksia. Haastattelujen kesto oli keskimäärin 25 minuuttia 

ja haastattelut nauhoitettiin sekä litteroitiin. Haastattelujen henkilöt valikoituivat toimek-

siantajan kanssa käydyn keskustelun pohjalta. 

Haastattelujen tavoitteena oli erityisesti hahmottaa erilaisia kannanmuodostuksen pro-

sesseja poliittista edunvalvontaa ja vaikuttamista toteuttavissa tahoissa. Kysely jakautui 

kolmeen osaan, joista ensimmäinen kohdistui poliittisiin kantoihin ja ristiriitojen ratkaise-

misen keinoihin, toinen onnistuneeseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja kolmas 

mielikuviin kulttuuri- ja taidealan edunvalvonnasta. Viimeisen osion kohdalla, esitetyt ky-

symykset olivat osin samoja, joita esitin kyselyn yhteydessä toimialan järjestöille. Käsit-

telen aineistoja erillisinä, sillä niiden keräämismenetelmät poikkesivat toisistaan. 

Haastattelut toteutettiin 8.3-28.3.2019 välisenä aikana. Toteuttamani haastattelut olivat 

puolistrukturoituja eli teemahaastatteluja. Puolistrukturoidussa haastattelussa kysymyk-

set on valmisteltu ennakkoon, mutta niiden järjestystä voidaan soveltaa haastattelun ku-

lun mukaan. Lisäksi voidaan esittää lisäkysymyksiä tai jättää esittämättä joitakin tarpeet-

tomilta tuntuvia kysymyksiä (Ojasalo ym. 2006, 97). 
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Haastattelujen aineistoa käsitellään tässä tutkimuksessa anonyyminä. Tällä tavalla pys-

tyin takaamaan haastateltaville henkilöille mahdollisimman vapaan asetelman kertoa nä-

kemyksistään ja mielipiteistään. 

Kuvio 3: Opinnäytetyön aineistonhankinnan prosessi 

5 Tutkimuksen tulokset 

Esittelen tässä luvussa keräämäni aineiston perusteella tutkimuksen tulokset. Tulokset 

on jaoteltu teemallisesti kulttuurialan järjestöille suunnatun kyselyn sekä asiantuntijoille 

suunnattujen haastattelujen teemojen mukaisesti. Kunkin alaotsikon alusta käy ilmi, mi-

hin aineistoon kyseinen kappale kuuluu. Mahdolliset alaotsikot liittyvät samaan teemaan, 

mutta perustuvat eri aineistoon. 

Kannanmuodostuksen nykytilaa KULTA ry:ssä olen havainnoinut KULTA-foorumissa 

10.12 sekä kyselyn tuloksin. Kannanmuodostuksen nykytilaan liittyviä tuloksia käsittelen 

kohdassa 5.1. 

Olen käsitellyt haastattelujen aineistoa kysymys kerrallaan yhtenä aineistona. Olen kir-

jannut haastattelujen tuloksiin sellaisia havaintoja, jotka olivat yleisesti jaettuja asiantun-

tijoiden kesken tai jotka perustuivat tietyn asiantuntijan erityisosaamisalueeseen. Mikäli 

haastattelijoiden näkemykset poikkesivat toisistaan, olen kirjannut molemmat näkökul-

mat haastattelujen tuloksiin. Haastattelujen tuloksia käsittelen kohdissa 5.2-5.4. 

Kohdissa 5.5-5.6 olen käyttänyt aineistona sekä kyselyn että haastattelujen tuloksia. Mo-

lempien aineistojen käyttäminen ja niiden vertailu oli mielekästä kokonaisanalyysin ja 

päätelmien muodostamiseksi.  
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5.1 Poliittisten kantojen muodostaminen KULTA ry:ssä tällä hetkellä 

Ensimmäinen päätutkimuskysymykseni liittyi Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö 

KULTA ry:n kannanmuodostuksen toimivuuteen. Tämän selvittämiseksi osallistuin 10.12 

järjestettyyn KULTA foorumiin, jonka aikana tein havaintoja kannanmuodostuksen nyky-

tilasta. Tämän jälkeen toteutin kyselyn kulttuuri- ja taidealan järjestöille, jotka ovat joko 

KULTA ry:n nykyisiä tai potentiaalisia tulevia jäseniä. Kyselyn kysymykset 1-4 liittyivät 

KULTA foorumin onnistumiseen kannanmuodostuksen areenana sekä foorumissa sovit-

tujen poliittisten kantojen onnistumiseen järjestöjen mielestä. 

Kannanmuodostuksen tavoitteita ovat jäsenistön sitouttaminen KULTA ry:n toimintaan 

ja yhteisten tavoitteiden toteuttamiseen. Käynnistämisvaiheessa olevan järjestön tulisi 

samanaikaisesti olla vetovoimainen nykyisten jäsenten sekä liittymistä harkitsevien jä-

senten näkökulmasta. Erityisesti ensimmäisellä KULTA-foorumilla oli olennainen rooli 

siis myös jäsenhankinnassa, sen ollessa avoin kaikille kulttuuri- ja taidealan ammattimai-

sille tuki- ja tuottajaorganisaatioille. Vaikka tulevat KULTA-foorumit on suunnattu vain 

liittyneille jäsenille, ei tavoite jäsenistön sitouttamisesta tapahtuman avulla katoa. Näin 

ollen esitettyjen kehitysehdotuksien tulisi edistää jäsenten sitoutumista. Nykyisten sekä 

potentiaalisen jäsenjärjestöjen kirjo on monipuolinen, tehtäväkentältään moninainen ja 

vaihtelevasti resursoitu. Näin ollen kulttuuri- ja taidealan kentältä löytyy myös runsaasti 

erilaisia kantoja ja odotuksia poliittiselle vaikuttamiselle. Jäsenten sitouttamiseksi, tulee 

kaikkien jäsenjärjestöjen äänen kuulua keskusjärjestön päätöksenteossa.  

KULTA ry:ssä kannanmuodostus on toistaiseksi tapahtunut siten, että hallitus on muo-

dostanut välttämättömät kannat. Eduskuntavaalien osalta tavoitteet muodostettiin joulu-

kuussa järjestetyssä KULTA foorumissa. Käynnistysvaiheen tavoitteena on osallistaa 

sekä jo liittyneitä että potentiaalisia jäsentahoja. Prosessina kannanmuodostusta kuvaa 

varovaisuus, edetään tunnustellen yhteistä nimittäjää kulttuurialan järjestöjen välillä. 

5.1.1 KULTA-foorumin havainnoinnin tulokset 

Havainnoin 10.12 järjestettyä KULTA-foorumia erityisesti järjestön kannanmuodostuk-

sen näkökulmasta, sillä KULTA-foorumin pääasialliseksi funktioksi tulisi kehittyä järjes-

tön kannanmuodostuksen areena. Yhteistä kannanmuodostusta pidettiin olennaisena 

myös kulttuurialan järjestöille suunnatussa kyselyssä (ks. kuvio 4). KULTA-foorumi ja-

kautui karrikoiden tilaisuuden alussa järjestettyyn akvaariokeskusteluun, learning café -
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menetelmällä toteutettuun rastikierrokseen sekä reflektoivaan loppukeskusteluun ja yh-

teenvetoon. Käsittelen tässä kappaleessa kaikkia KULTA-foorumin ohjelmaosuuksia ja 

havainnoinnin tuloksena syntyneet taustaoletukset ovat olleet mukana myös muissa tut-

kimushankkeen tuloksen arvioinneissa. KULTA-foorumi 10.12 oli tutkimusprosessini kro-

nologisessa järjestyksessä ensimmäisenä ja tätä kautta on luonnollista, että siellä syn-

tyneitä havaintoja on hyödynnetty kaikissa tutkimuksen askeleissa. Tarkastelin keskus-

telua prosessin kehittämisnäkökulmasta eli siitä miten jäsenistön yhteistä keskustelua ja 

kannanmuodostusta tulisi kehittää. Pienemmän painoarvon annoin keskustelun sisällölle 

kuitenkin siten, että mahdolliset keskustelussa syntyneet oivallukset ja muodostetut kan-

nat tulivat huomioiduiksi tämän kehittämistyön aineistona. Toimeksiantoni keskittyi kui-

tenkin kulttuuri- ja taidealan yhteisen kannanmuodostuksen ja keskustelun edistämi-

seen, joka on edellytys onnistuneelle yhteiskunnalliselle vaikuttamiselle, eikä varsinai-

sesti KULTA-foorumissa muodostettujen kantojen arviointiin. 

KULTA foorumin akvaariokeskustelu keskittyi perustajajäsenten ja potentiaalisten jäsen-

ten väliseen fasilitoituun dialogiin. Keskustelun tavoitteena oli hahmottaa syitä ja moti-

vaatiota yhteisen keskusjärjestön perustamiselle. Olennaisia huomioita olivat esimerkiksi 

kulttuuri- ja taidealan edunvalvonnan ja vaikuttamisen järjestäytymättömyys ja sirpaloi-

tuneisuus ja yhteisten tavoitteiden puute, joka on muodostunut haasteelliseksi paitsi toi-

mijoiden itsensä myös poliittisen päätöksentekijän näkökulmasta. Myös poliitikkojen hei-

kohko kiinnostus ja tietopohja kulttuuri- ja taidealasta ja sen tavoitteista sekä mahdolli-

suuksista tunnistettiin keskustelun aikana olennaiseksi motivaation lähteeksi yhteisen 

järjestön perustamiselle. 

Kun kulttuuri- ja taidealan vaikuttamistoimintaa verrattiin esimerkiksi nuoriso-, koulutus- 

tai sosiaali- ja terveysalan vastaaviin toimijoihin, huomattiin että järjestäytyneisyys, yh-

teisten tavoitteiden muodostuminen ja tätä kautta vaikuttavuus olivat kulttuuri- ja tai-

dealalle haasteellisempia. Olennaiseksi ongelmakohdaksi nostettiin myös resurssien 

puute ja niiden kohdentamattomuus, jolloin vähäisillä resursseilla valtakunnalliseen kult-

tuuri- ja taidealan yhteiseen vaikuttamiseen jää vähemmän aktiivisuutta. Myös jatkuvan 

yhteiskuntasuhdetoiminnan toteuttamiseen vaadittavassa tietotaidoissa sekä verkos-

toissa ja niiden hyödyntämisessä tehokkaasti havaittiin keskustelun aikana puutteita. 

Ohjelman toisessa vaiheessa osallistujat jaettiin ryhmiin, jotka kiersivät learning cafe -

menetelmää mukaillen viidellä eri teemakohtaisella rastilla. Ensimmäisellä rastilla kes-

kusteltiin edunvalvonnan yhteisistä tavoitteista. Rastin tavoitteena oli kartoittaa yhteisiä 
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teemoja, jotka alan kaikki toimijat voivat allekirjoittaa. Näistä olennaisimmaksi muodostui 

kulttuurin ja taiteen rahoituksen tason nostaminen sekä kulttuurin ja taiteen yleisen ar-

vostuksen lisääminen. Olennaisena pidettiin myös argumentaation muotoilua ja tarvitta-

vaa tiedonkeruuta siten, että tavoitteet voidaan perustella konkreettisilla vaikutusarvi-

oilla. Alaan liittyvää tutkimusta ja dataan keruuta peräänkuulutettiin. Kulttuurin arvostuk-

sen osalta näkyväksi tulisi tuoda kokemuksia ja tarinoita kulttuurikokemuksista. Näillä 

voitaisiin pehmentää taloudellisiin lukuihin perustuvaa argumentaatiota rahoituksen puo-

lella.  Lisäksi rastilla pidettiin tärkeänä sitä, että seuraavassa hallituksessa istuisi kulttuu-

riministeri, joka pitäisi jo tehtävänsäkin puolesta kulttuuri- ja taidealan puolta valtioneu-

voston sisällä. Tiivistetysti selkeä tavoite, riittävä tutkimustieto ja viestintä mahdollistavat 

onnistuneen edunvalvonnan. 

 

Toisella rastilla syvennyttiin konkreettiseen vaikuttamisen suunnitteluun aikataulujen ja 

vaikuttamisen tapojen kautta. Ryhmät määrittelivät KULTA ry:n vaikuttamiselle vuosikel-

lon vuodelle 2019 ja keskustelivat myös pitkän aikavälin vaikuttamisstrategiasta esimer-

kiksi mahdollisiin arpajaislain ja suomalaisen rahapelijärjestelmän muutoksiin. Lisäksi 

ryhmät keskustelivat KULTA ry:n edunvalvonnan ohjauksen ja arvioinnin toimintamal-

leista. Yleisen näkemyksen mukaan muodollinen vaikuttaminen esimerkiksi lausunnoilla 

on järjestöillä hyvin hallussa. Pysyviä rakenteita vaikuttamiselle, kuten säännöllisiä ta-

paamisia avainpäättäjien kanssa ei tällä hetkellä ole. KULTA:n rooli voisi myös olla ”vai-

kuttamisen asiantuntija”, joka tukisi jäsenjärjestöjään poliittisen osaamisen kehittämi-

sessä. Vaikuttamisessa olennaisena pidettiin sitä, että ollaan oikeassa paikassa oikeaan 

aikaan. Kolmas rasti keskittyi kulttuuri- ja taidealan toimijoiden odotuksiin KULTA ry:n 

toimintatavoille ja -menetelmille. Rastilla maalailtiin ”palvelulupausta” KULTA ry:lle ja 

odotuksia sille, millainen tilaisuus KULTA-foorumi voisi parhaimmillaan olla. Rastin ta-

voitteena oli myös kartoittaa osallistujien näkemyksiä siitä, mitä KULTA ry:n tehtävät ovat 

pääasiallisen edunvalvontatehtävän lisäksi. Esille nousivat esimerkiksi kentän osaamis-

tarpeiden ylläpitäminen, tiedonkeruu ja toimiva sisäinen viestintä. Fasilitoitua keskuste-

lua KULTA ry:n järjestämänä pidettiin tärkeänä.  

 

Neljännellä rastilla keskusteltiin odotuksista KULTA ry:n tehtäville ja toiminnalle. Rastilla 

keskityttiin pohtimaan mitä asioita kulttuuri- ja taidealan toimijoiden kannattaa toteuttaa 

yhdessä ja yhteismitallisesti ja mitkä tehtävät puolestaan kuuluvat luonnostaan yksittäi-

sille toimijoille. Rastilla painotettiin erityisesti KULTA ry:n roolia viestijänä niin sisäisesti 

kuin ulkoisesti. Keskustelua herätti myös alueellinen toiminta ja sen järjestäytyminen 
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sekä teemakohtaisten verkostojen perustaminen jäsenjärjestöjen asiantuntemuksen val-

jastamiseksi paremmin järjestön käyttöön. Viides rasti keskittyi kulttuuri- ja taidealan tie-

donkeräykseen, sen kokoamiseen ja käyttöön vaikuttamistyössä. Rastilla allekirjoitettiin 

paremman tilastotiedon keräämisen tarve, erilaisten trendien tunnistaminen, vaikutta-

vuuden mittaristojen tarve ja informaation välittämiseen liittyvät tarpeet. Tiedonkeruuta 

pidettiin erittäin olennaisena poliittista argumentaatiota muodostettaessa ja keskusjär-

jestörakenteessa nähtiin runsaasti synergioita tiedonkeruun näkökulmasta. 

 

Seuraavassa ohjelmanumerossa kuultiin keskustelua seuranneen kansanedustaja Ju-

hana Vartiaisen näkemyksiä KULTA-foorumissa muodostetuista tavoitteista ja keskus-

telusta sekä kulttuuri- ja taidealan yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Vartiainen näki 

kulttuurilla suuren roolin yhteiskunnallisen epävakauden ratkaisijana. Hänen näkemyk-

sensä mukaan ”Kulttuuri ja taide edustavat jatkuvuutta ja kiinnittävät meidät yhteiskun-

taan”. Hän kannusti tämän tulokulman sisällyttämistä kulttuurin arvostuksen edistämi-

seen liittyvään argumentaatioon. Taloudelliset lisäpanostukset Vartiainen näki kuitenkin 

haastavana. Kulttuuripolitiikka ei hänen näkemyksensä mukaan ole politiikan kärkiai-

heita ja yhteiskunnallinen keskustelu keskittyy useammin yhteiskunnan peruspalveluihin, 

kuten terveydenhuoltoon ja koulutukseen. Kulttuuriministeri -tavoitetta Vartiainen piti pe-

rusteltuna, sillä erillinen kulttuurista vastaava ministeri edistäisi kulttuurin painoarvoa val-

tioneuvostossa. 

 

KULTA ry:n keskustelua havainnoidessani pidin tärkeänä, että keskustelu oli ammatti-

maisesti fasilitoitua. Ulkopuoliset Sitran fasilitaattorit onnistuivat kuljettamaan keskuste-

lua eteenpäin valituissa teemoissa ja tapahtumaan osallistuneet järjestöt kokivat tul-

leensa kuulluksi (ks. kuvio 5). Huomionarvoista on myös se, että KULTA ry:n potentiaa-

linen jäsenkunta pitää sisällään erilaisia järjestöjä: osalla on paljon resursseja, toisilla 

vähän; osa pyörittää toimintaansa veikkausvoittovaroilla, osa ei. Osa toimii suomenkie-

lellä, osa ruotsiksi tai englanniksi. Näiden tekijöiden huomioiminen jatkokeskusteluissa 

on olennaista. 10.12 järjestetty KULTA-foorumi oli järjestyksessään ensimmäinen. Mie-

lestäni se oli kuitenkin onnistunut aloitus kulttuuri- ja taidealan yhteisen äänen löyty-

miseksi. Ammattimaisesti fasilitoidun keskustelun avulla, kaikki tahot huomioiva päätök-

sentekoprosessi on mahdollinen ja toimiva ratkaisu järjestön kannanmuodostukseen. 

Tällainen järjestökulttuuri ei kuitenkaan synny itsestään, vaan vaatii useita toistoja ja kär-

sivällisyyttä. 
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Kuva 1: KULTA-foorumin learning café:n tuloksia. 

 

5.1.2 Kyselyn tulokset kannanmuodostuksen nykytilasta 

Hieman yli puolet (52,2%) kyselyyn vastanneista kulttuuri- ja taidealan järjestöistä olivat 

osallistuneet 10.12 järjestettyyn KULTA-foorumiin. Tämä tarkoitti, että kahteen ensim-

mäiseen ainoastaan KULTA-foorumia käsitelleisiin kysymyksiin vastasi 13 järjestöä. 

Vastausten lukumäärä ei ollut erityisen suuri, mutta kun otetaan huomioon KULTA-foo-

rumiin osallistuneiden järjestöjen lukumäärän (36 järjestöä), niin kattavuutta voidaan pi-

tää kohtuullisena ja tätä kautta vastausten perusteella voidaan vetää ainakin yleisiä joh-

topäätöksiä, miten järjestöt suhtautuivat 10.12 järjestetyssä KULTA-foorumissa toteutet-

tuun kannanmuodostukseen. 

Toinen kysymys liittyi yleisesti KULTA-foorumin rooliin osana järjestön toimintaa. Kyse-

lyssä oli annettu 7 vaihtoehtoa, joista vastaajien tuli valita 1-2 mielestään tärkeintä. 
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Kuvio 4: KULTA-foorumin tärkeimmät tehtävät kulttuuri- ja taidealan järjestöjen mielestä. 

Kyselyn vastausten perusteella voidaan todeta, että kaikki annetut vaihtoehdot olivat jär-

jestöjen mielestä tärkeitä. Selkeästi eniten vastauksia keräsi kuitenkin nimenomaan alan 

yhteinen kannanmuodostus. Kymmenen kolmestatoista vastanneesta järjestöstä piti yh-

teistä kannanmuodostusta KULTA-foorumin tärkeimpänä tehtävänä.  

Kolmas kyselyn kysymys oli vastata esitettyyn väittämään asteikolla yhdestä viiteen. En-

simmäinen väittämä oli ”Organisaationi ääni ja kannat tulivat kuulluksi KULTA-foorumin 

aikana”. Suurin osa vastaajista koki, että järjestön ääni ja kannat olivat tulleet kuulluksi 

ainakin melko hyvin. 
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Uusi informaatio
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Yhteinen kannanmuodostus

Yhteisten suunnitelmien tekeminen
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Kuvio 5: Kulttuuri- ja taidealan järjestöjen tuleminen kuulluksi KULTA-foorumissa 

 

Kyselyn vastausten perusteella voidaan siis todeta, että kannanmuodostuksen proses-

siin oltiin jäsenjärjestöissä ja potentiaalisissa jäsenjärjestöissä melko tyytyväisiä, koska 

tilaisuuden agenda oli oikeansuuntainen ja järjestöt kokivat tulleensa kuulluksi. Nämä 

kaksi tekijää ovat kannanmuodostuksen toimivuuden näkökulmasta olennaisia. 

 

Neljäs kysymys käsitteli tavoitteita, jotka muodostettiin 10.12 järjestetyssä KULTA-foo-

rumissa. Foorumissa käytyjen keskustelujen perusteella linjattiin kaksi jaettua tavoitetta 

eduskuntavaalivaikuttamiselle, jotka olivat opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuurin ja tai-

teen budjetin nostaminen prosenttiin valtion budjetista sekä erillisen kulttuuriministerin 

salkku tulevan valtioneuvoston kokoonpanossa. Kyselyssä kysyttiin, olivatko nämä ta-

voitteet järjestöjen mielestä onnistuneita. Neljänteen kysymykseen vastasivat kaikki ky-

selyyn vastanneet tahot, eivätkä ainoastaan KULTA-foorumiin osallistuneet järjestöt. 

Vastauksien perusteella voidaan todeta, että muodostettuihin kantoihin oltiin pääsään-

töisesti tyytyväisiä. 
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Organisaationi ääni ja kannat tulivat kuulluksi KULTA-
foorumin aikana
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Kuvio 6: KULTA ry:n eduskuntavaalitavoitteiden onnistuminen kulttuuri- ja taidealan jär-

jestöjen mielestä. 

 

5.1.3 Haastattelut: Yksimielisyydestä aitoa lisäarvoa KULTA ry:n yhteiskunnalliseen 
vaikuttavuuteen 

KULTA ry:n nykyistä toimintamallia pidettiin asiantuntijoiden toimesta perusteltuna, sillä 

käynnistysvaiheessa olevan uuden järjestön tulee edetä mieluummin keskustellen kuin 

voimapolitiikan hengessä siten, että ainoastaan enemmistöllä olisi lopullista sanavaltaa 

järjestön kantoihin. Äänestämistä ja enemmistön kannanmuodostusta pidetään yhtäältä 

perusteltuna, mutta tämä edellyttää myös kannoissaan hävinneen osapuolen sitoutu-

mista voittaneeseen kantaan. Tämä voidaan saavuttaa avoimella prosessilla, jossa jo-

kainen taho tuntee tulleensa kuulluksi. 

 

Aidolla yksimielisyydellä on itseisarvoa järjestön koheesion kannalta. Hyvänä esimerk-

kinä tästä haastatteluissa nousi opetus- ja kulttuuriministeriön avustus- ja apurahatoimi-

kunnan työ, jossa päätetään nuorisoalan järjestöjen avustuksista. Työryhmän käytännön 

mukaan, mikäli toimikunta saavuttaa yksimielisen esityksen, ministeri vie asiaa eteen-

päin muuttumattomana. Mikäli toimikunta ei saavuta yksimielistä kantaa, voi ministerikin 

tehdä toimikunnan esitykseen muutoksia. Tämä kannustaa toimikunnan jäseniä keskus-

telemaan, neuvottelemaan ja tavoittelemaan kantoja, jotka sopivat kaikille. 
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5.2 Haastattelut: Poliittinen kannanmuodostus järjestöissä ja yrityksissä 

Vaikuttamisen asiantuntijoille suunnatuissa haastatteluissa selvitin asiantuntijoiden nä-

kemyksiä siitä, millainen on heidän näkökulmastaan hyvä kannanmuodostuksen pro-

sessi ja millaisia asioita siinä tulisi ottaa huomioon tällä hetkellä.  

 

Vakiintuneissa järjestöissä nimetään usein jonkinlainen kokoonpano, työryhmä tai komi-

tea, joka valmistelee tavoitteita ja tämän jälkeen päätöksentekoelimet muodostavat val-

mistelun pohjalta järjestön kannat. Pitkään toimineissa järjestöissä kannanmuodostuk-

sen käytännöt ovat monipolvisia ja vakiintuneita. Myös asiantuntijaresurssia on usein 

käytössä paljon. Järjestöissä, joissa kannanmuodostukseen osallistuvia tahoja on mo-

nia, haastavimmaksi kysymykseksi saattaa usein muodostua työnjako eri tahojen välillä 

ja se mistä asioista käydään valmistavaa keskustelua ja päätetään milläkin tasolla. Pe-

rusperiaatteet on usein kirjattu sääntöihin ja ohjesääntöihin, mutta nämä eivät aina ole 

jäsenten tiedossa. Ristiriidat ratkaistaan valtapolitiikan keinoin eli äänestämällä ja tämä 

kuuluu tavalliseen järjestödemokratiaan. 

 

Äänestys on demokraattinen prosessi, mutta kannanmuodostuksen aiemmissa vai-

heissa valta voi jakautua epätasaisemmin. Valmisteluvaiheessa valtaa käyttävät asian-

tuntijat ja myös henkilöiden ominaisuuksilla väliä, kun pitäisi päästä yhteisymmärrykseen 

siitä, mistä ylipäätään keskustellaan. Vahvoille persoonille keskittyy agendan asettami-

sen valtaa, jolla on paljon suurempi merkitys lopulliseen kantaan kuin äänestyksillä, jotka 

usein keskittyvät yksityiskohtiin.   

 

Yrityksissä poliittisen kannanmuodostuksen prosessit eivät usein ole vakiintuneita. Toi-

sin kuin järjestöjen, yrityksien pääasiallinen tehtävä ei usein ole toteuttaa poliittista vai-

kuttamista ja tästä syystä vakiintuneita menetelmiä kannanmuodostukseenkaan ei ole. 

Yritysten vaikuttamistoimintaa asiantuntijat pitivät tärkeänä, sillä tätä kautta poliittisille 

päätöksentekijöille muodostuu parempi kokonaisnäkemys esimerkiksi päätösten talou-

dellisista vaikutuksista jollekin tietylle toimialalle ja yritysten toimintaympäristöön. Yrityk-

sissä kannanmuodostus yhteiskunnalliseen asiaan vaatii usein asiasta vastaavan hen-

kilön, jolla on asemansa sekä henkilökohtaisien ominaisuuksien puolesta mahdollisuu-

det laittaa kannanmuodostuksen prosessi liikkeelle. 

 

Monet yritykset nojautuvat vaikuttamisessaan oman toimialansa edunvalvontajärjestöi-

hin, mutta vaihtelevien vaikuttamisen intressien takia yhä useammat tukeutuvat myös 
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politiikkaan erikoistuneisiin konsulttitoimistoihin. Konsulttitoimistoissa työskennelleet asi-

antuntijat kuvasivat kannanmuodostuksen alkavan perusasioista, kuten yhteiskunnalli-

sen ongelman tai tavoitteen määrittelystä. Tämän jälkeen hahmotetaan liiketoiminnalliset 

ulottuvuudet ja vaikutukset sekä nykyiseen että tulevaan liiketoimintaan. Sitten muodos-

tetut kannat priorisoidaan. 

 

Muodollista prosessia kuvailtiin järjestöihin verrattuna suoraviivaisemmaksi. Useimmissa 

tapauksissa, joita asiantuntijat kuvailivat haastattelujen aikana, ei kannanmuodostus 

edellyttänyt varsinaista valmisteluorganisaatiota tai esimerkiksi yrityksen hallituksen kä-

sittelyä. Valmistelu tapahtui yrityksen asiantuntijoiden toimesta konsultin fasilitoimana ja 

mahdolliset ristiriitaiset tilanteet linjattiin tarvittaessa henkilön toimesta, jolla oli tähän riit-

tävä mandaatti. Karrikoiden asiantuntijat toivat pöytään asiantuntemuksensa yrityksen 

liiketoiminnasta ja konsultit arvioivat erilaisia skenaarioita siitä, millaisia vaikutuksia eri-

laisilla päätöksillä on yrityksen toimintaan. Yhtenä konsultin tärkeimpänä tehtävänä pi-

dettiin poliittisen tilanteen lukua ja realismin arviointia yrityksen kannoissa. 

5.3 Haastattelut: Eriävien kantojen ratkaisu edellyttää hyvin fasilitoitua prosessia 

Asiantuntijat olivat melko yksimielisiä siitä, että kulttuuri- ja taideala ei näyttäydy tällä 

hetkellä tavoitteiltaan yhtenäisenä. Samanlaiseen päätelmään tulin myös itse KULTA -

foorumia havainnoidessani. Selvitin haastatteluissa asiantuntijoiden näkemyksiä siitä, 

millaiset käytännöt toimivat eriävien tai ristiriitaisten kantojen ratkaisemiseen. 

  

Suurimmat ristiriidat liittyvät asiantuntijoiden näkemyksen mukaan usein henkilövalintoi-

hin, vaikuttamiseen liittyvään vastuujakoon jäsenten ja keskusjärjestön välillä sekä epä-

tietoisuuteen siitä, mitkä tosiasiassa ovat keskusjärjestön tavoitteet. Useassa asiantun-

tijahaastatteluissa korostettiin järjestön sisäisen viestinnän merkitystä, jotta kannat olisi-

vat jatkuvasti jäsenjärjestöjen saatavilla. Tällä tavalla vältetään väärinymmärrysten ja 

väärän tiedon leviämisen mahdollisuudet. Keskustelua ja neuvottelua pidettiin lähes 

kaikkien asiantuntijoiden toimesta hyvinä tapoina ristiriitaisten kantojen ratkaisemiseen. 

Tämä edellyttää ennen kaikkea aikaa ja kärsivällisyyttä. 

 

Hyvälle kannanmuodostuksen prosessille on varattava riittävästi aikaa. Hyvään proses-

siin osallistuvilla on mahdollisuudet vaikuttaa järjestön kantaan useissa eri vaiheissa pro-

sessia eikä vaikuttamiseen osallistumiseksi tarvitse olla järjestötyön tai politiikan ammat-
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tilainen. Heikkoa kannanmuodostusprosessia kuvattiin painostavaksi. Tällaiseen pro-

sessiin osallistuville saattaa syntyä olo siitä, että asiat on joko huonosti valmisteltu tai 

ennalta sovittu. Myös aikataulupaine ja kiire murentavat prosessia. 

 

Valmistelijan roolia pidettiin toimivan kannanmuodostuksen kannalta tärkeänä. Ristiriito-

jen ennaltaehkäisemiseksi tulisi valmistelevan henkilön tai tahon pystyä tuomaan kaikki 

erilaiset vaihtoehdot pöytään ja perustelemaan ne mahdollisimman neutraalisti. Ristirii-

dat voivat monesti liittyä muihin asioihin, kun tiettyyn poliittiseen kantaan. Aiemmat pää-

tökset, henkilökemiat, ennakko-oletukset ja muut varsinaiseen kantaan liittymättömät 

asiat voivat hankaloittavat merkityksellistä keskustelua. Tässä sekä valmistelijalla että 

kannanmuodostuksen keskustelua fasilitoivalla henkilöllä, jotka usein ovat sama henkilö, 

on hyvin keskeinen rooli kannanmuodostusprosessin onnistumisen kannalta 

   

Mikäli keskustelun tuloksena ei päästä kannoista yhteisymmärrykseen, äänestäminen 

on käytetyin tapa ratkaista ristiriitaiset kannat. Joissakin järjestöissä äänestämiseen suh-

taudutaan penseämmin kuin toisissa. Jotta kannanmuodostus voisi äänestyksen kautta 

olla onnistunut, edellyttää se suurta sitoutumisen astetta jäseniltä. Järjestöissä luotta-

mushenkilöinä toimineet asiantuntijat kertoivat edistäneensä myös kantoja, joista heidän 

taustaryhmänsä tai he itse olivat eri mieltä. Järjestön onnistunut edunvalvonta oli toimi-

joille tärkeämpää kuin oma täsmällinen kanta. 

 

Vaikka kulttuuri- ja taidealaa kuvailtiin sekä toimijoiden itsensä että asiantuntijoiden nä-

kökulmasta sirpaleiseksi, suhtauduttiin yhteisen kannan löytymisen mahdollisuuteen kui-

tenkin positiivisesti. Ristiriidat voivat olla luultua pienempiä ja yhteinen nimittäjä on löy-

dettävissä hyvällä prosessilla. Saman järjestön sisällä tavoitteista ollaan harvoin eri 

mieltä, mutta keinoista joilla tavoitteisiin päästään ollaan. 

5.3.1 Haastattelut: Onnistunut kannanmuodostus edellyttää organisaatiolta monipuo-
lista osaamista 

Haastattelujen kolmannessa kysymyksessä selvitettiin, millaista osaamista organisaa-

tiossa tulisi olla onnistuneen kannanmuodostuksen toteuttamiseksi. 

 

Asiantuntijoiden näkemyksen mukaan toimivan yhteiskunnallisen kannanmuodostuksen 

edellytyksiä ovat syvän toimialakohtaisen asiantuntemuksen lisäksi myös esimerkiksi 

laskennallinen ja viestinnällinen osaaminen sekä poliittisten prosessien tuntemus. Mo-
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nilla järjestöillä on esimerkiksi haasteita eurollistaa tavoitteitaan. Tällöin päättäjän vas-

tuulle jää huomattavasti enemmän työtä, joka jää todennäköisemmin tekemättä kuin 

siinä tapauksessa, että edunvalvoja pystyisi esittämään konkreettisia taloudellisia lukuja 

ja vaikutusarvioita tavoitteilleen. Realististen tavoitteiden muodostamiseksi tarvitaan 

sekä poliittista realismia että teknistä realismia, eli sitä onko jokin kanta ylipäätään mah-

dollinen esimerkiksi jollakin tietyllä hallituspohjalla tai onko asiaa mahdollista edistää 

lainsäädännön kautta tai tietyn aikataulun puitteissa. 

 

Huomionarvoista useammassa asiantuntijoiden näkökulmassa oli, että varsinaiseen 

kannanmuodostukseen käytettiin järjestöissä paljon resursseja, mutta kantojen viestimi-

seen käytettiin suhteessa vähän resursseja. Olennaisia osia menestyksekästä yhteis-

kunnallista vaikuttamista ovat viestinnälliset ja sosiaaliset taidot. 

 

5.4 Haastattelut: Käyttökelpoiset vaikuttamisen tavoitteet 

Asiantuntijoiden haastattelujen neljäs kysymys käsitteli sitä, millaisia ovat hyvät yhteis-

kunnallisen vaikuttamisen tavoitteet ja argumentaatio. Kun puhutaan kannanmuodostuk-

sesta keskusjärjestön viitekehyksessä tulisi tavoitteiden olla myös mieluummin ylätasoi-

sempia eikä keskittyä hyvin pieniin detaljeihin. Yksityiskohtaisia tavoitteita voidaan toki 

myös edistää, mutta tällöin parhain asiantuntemus on usein jäsenjärjestöissä.  

 

Asiantuntijat olivat yksimielisiä siitä, että eetosmaiset tavoitteet, kuten ”vahvistetaan”, 

”kehitetään”, ”pyritään” ja niin edelleen, eivät ole kovinkaan toimivia tavoitteita. Hyvä yh-

teiskunnallinen tavoite on konkreettinen. Mikäli kannalla on taloudellisia vaikutuksia, tu-

lisi myös se pystyä viestimään päättäjälle. Itse tavoitteet voivat olla yleishyödyllisiä, joita 

voidaan pitää yleisesti hyväksyttyinä tai joissa korjataan selvä epäkohta yhteiskunnassa. 

Ideologiaan ja tunteisiin vetoava argumentaatio voi toimia aivan yhtä hyvin kuin konk-

reettiset luvut tai tilastot. Parhaimmillaan hyvät vaikuttamisen tavoitteet yhdistävät näitä 

molempia: yleiseen etuun vetoavat tavoitteet, jotka resonoivat päätöksentekijöiden arvo-

jen kanssa ja joiden rinnalle on tuotu myös tarvittavat tekniset kirjaukset, rahasummat ja 

budjettimomentit. 

 

Toinen näkökulma oli, ettei tavoitteiden tulisi olla täydellisyyteen hiottuja, vaan edunval-

vojan tulisi pystyä asettamaan oma agendansa alttiiksi keskustelulle. Tällöin kaikkia val-

miita vastauksia ei tarvitse aina olla valmiina, mutta edunvalvojalla tulee olla valmius 

keskustella erilaisista skenaarioista ja tietopohja kunnossa. Parhaimmassa tapauksessa 
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päätöksentekijä pystyy itse keksimään ratkaisun välitettyjen tietojen perusteella, jolloin 

sitoutumisen aste kannan edistämiseen on merkittävästi korkeampi. Kanta voisi koostua 

siis esimerkiksi erilaisista syistä, lähtökohdista ja näkökulmista, joiden perusteella pää-

töksentekijä voi tehdä oman päätöksensä faktoihin perustuen.  

On tärkeää myös tuntea pöydän toisella puolella istuvan poliittisen päätöksentekijän 

tausta ja tietotaso. Erityisesti toimialakohtaisissa asioissa, päätöksentekijän tulisi olla ai-

heesta edes jonkin verran kiinnostunut, jotta merkityksellistä keskustelua ja tuloksekasta 

edunvalvontaa voidaan toteuttaa. 

 

Laajaa yhteiskunnallisen keskustelun kaikupohjaa pidettiin myös olennaisena. On tär-

keää, että kannat kestävät myös julkisen tarkastelun ja parhaimmillaan samoja tavoitteita 

ajavat useat tahot yhteiskunnassa. Myös julkisella mielipiteellä on merkitystä. 

 

5.5 Haastattelut: Onnistunut yhteiskunnallinen edunvalvonta ja vaikuttaminen 

KULTA ry:n edunvalvonnan onnistuminen oli toinen päätutkimuskysymyksistä työssäni 

ja sen arvioimiseksi syvennyin aiheeseen sekä kyselyn että asiantuntijahaastattelujen 

keinoin. Kulttuuri- ja taidealan järjestöille suunnatussa kyselyssä pureuduttiin näkemyk-

siin kulttuurialan ja KULTA ry:n vaikuttamisesta ja edunvalvonnasta. Asiantuntijahaas-

tattelujen kautta pyrin kartoittamaan pitkään yhteiskunnallista vaikuttamista tehneiden 

henkilöiden näkemyksiä siitä, mitä pitää sisällään onnistunut edunvalvonta. 

 

Asiantuntijoiden näkemysten mukaan onnistunut edunvalvonta lähtee siitä, että organi-

saatio ja edunvalvoja ymmärtävät kokonaisvaltaisesti mitä tavoittelevat ja miksi.  

Olennaisena nähtiin vakituiset vaikuttamisen rakenteet esimerkiksi kehysriihien ja bud-

jettiriihien ympärillä sekä säännölliset tapaamiset järjestön tavoitteiden kannalta keskei-

siin poliitikkoihin. Pistemäinen vaikuttaminen, jossa päätöksentekijään ollaan yhtey-

dessä vain kriittisissä ja kiireisissä asioissa, ei usein palvele tarkoitustaan. Kun kannan-

muodostuksessa on tehty toimivat päätavoitteet, jotka ovat tarpeeksi ylätasoisia, voidaan 

niistä johtaa kantoja myös yksittäisiin vaikuttamistilanteisiin. Tällä tavoin, kun pääviestit 

pysyvät pitkälti samoina, syntyy pitkäjänteistä edunvalvontaa. Hyvä vaikuttaminen ei ole 

reaktiivista, vaan luomassa omaa toimintaympäristöään. 

 

Edunvalvojalle hyvää mainetta ja luotettavuutta pidettiin erittäin olennaisina tekijöinä. 

Hyvä edunvalvojan kanssa yhteistyö on asiallista ja avointa, eikä siihen liity väärän tie-

don riskiä. Päätöksentekijä tuntee edunvalvojan ja on tietoinen hänen intresseistään. 
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Hyvä edunvalvoja on tehokas ja pystyy tilanteessa kuin tilanteessa varmistamaan, että 

tulee kuulluksi. Hän on liikkeellä oikeaan aikaan, koska tuntee poliittiset prosessit. Hän 

tuntee myös ketkä kolmannet osapuolet ovat hänen kanssaan samaa mieltä ja eri mieltä 

sekä osaa asettaa oman vaikuttamistyönsä laajempaan kontekstiin. Hyvä edunvalvoja 

osaa popularisoida omat tavoitteensa kiinnostaviksi, jotta päätöksentekijät, sidosryhmät 

ja julkinen keskustelu kiinnostuvat niistä.  Hyvän edunvalvojan ominaisuuksiin kuuluu 

myös kyky innostaa kaikki järjestön toimihenkilöt ja jäsenet työskentelemään yhteisen 

tavoitteen eteen. 

 

Henkilökohtaisia suhteiden merkitys päätöksentekijöihin jakoi asiantuntijoita jonkin ver-

ran. Toisaalta nähtiin, että oikealla agendalla ja oikeaan aikaan liikkeellä oleva vaikuttaja 

saisi äänensä kuuluviin, vaikka hänellä ei olisikaan valmiita verkostoja. Toisaalta nähtiin, 

että järjestöjen edunvalvonta Suomessa perustuu hyvin pitkälle luottamuksellisiin ja pit-

käjänteisiin päättäjäsuhteisiin ja verkostoihin. Verkostoa tulisi pyrkiä jatkuvasti laajenta-

maan ja olemassa olevia suhteita tulisi ylläpitää. Jaettu näkemys oli, että merkitykselli-

sen keskusteluyhteyden muodostaminen päättäjään vaatii runsaasti aikaa. 

 

Monet puolueiden sisällä korkeassa asemassa olevat henkilöt ovat generalisteja, eli tun-

tevat politiikkaa laajasti eri sektoreilta. Toki syvällistä asiantuntemustakin löytyy, mutta 

erityisesti kulttuurialan haasteena nähtiin, että toimialalle profiloituneita henkilöitä esi-

merkiksi puolueiden eduskunta- tai ministeriryhmissä on vähän. Näin ollen onnistunut 

vaikuttaminen kulttuurialan viitekehyksessä edellyttää, että muodostetut kannat ovat tar-

peeksi ylätasoisia ja helposti omaksuttavia myös päätöksentekijöille, jotka eivät ole kult-

tuurialan asiantuntijoita. Puolueiden parhaimmat kulttuuripoliittiset asiantuntijat löytyvät 

usein kuntapolitiikasta ja vaikuttaminen keskittyy pienempiin kokonaisuuksiin. 

 

Onnistunut kannanmuodostus linkittyy suoraan onnistuneeseen vaikuttamiseen. Poliitti-

seen tilanteeseen sopeutuva kannanmuodostaja kykenee muokkaamaan kantaansa si-

ten, että se on lähellä tai vähintään hyväksyttävissä useiden suurten puolueiden näkö-

kulmasta. Muuten asialla on hyvin pienet mahdollisuudet edetä. 

 

5.5.1 Kysely: Jäsenistön sitouttamisessa vielä tehtävää 

Kulttuuri- ja taidealan järjestöille suunnatun kyselyn kysymykset 6-7 koskivat jäsenistön 

sitoutumista yhdessä sovittujen vaikuttamisen tavoitteiden edistämiseen. Toimivan kan-
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nanmuodostusprosessin tuloksena yksi keskeinen tekijä on se, että kannanmuodostuk-

seen osallistuneet tahot ovat valmiita edistämään yhdessä sopimiaan linjauksia. Kysy-

mykset sivuavat oikeastaan molempia työni päätutkimuskysymyksiä toimivasta kannan-

muodostuksen prosessista ja KULTA ry:n vaikuttamistoiminnan onnistumisesta. 

 

Kyselyn 6. kysymyksessä pyysin järjestöjä arvioimaan asteikolla 1-5 väittämää ”Organi-

saationi on pitänyt KULTA ry:n vaalitavoitteita esillä omassa vaikuttamistyössään”. 

 

 

Kuvio 7: KULTA ry:n vaalitavoitteiden edistäminen kulttuuri- ja taidealan järjestöjen vai-

kuttamisessa 

 

Vastaukset jakautuivat tasaisesti. Hieman yli kolmasosa vastanneista tahoista oli pitänyt 

tavoitteita esillä omassa vaikuttamistyössään, hieman alle kolmasosa ei osannut sanoa 

ja hieman yli kolmasosa ei ollut pitänyt tavoitteita esillä. Kysymys 6 oli avoin vastattavaksi 

kaikille kyselyn osallistujille, joista hieman yli puolet osallistui kantojen muodostamiseen 

10.12 KULTA-foorumissa. 

 

Yksi tulkinta voisi olla, että ne tahot, jotka osallistuivat KULTA-foorumiin, olivat myös 

sitoutuneita edistämään yhteisiä tavoitteita vaikuttamistyössään. Tätä päätelmää tukisi 

kannanmuodostukseen osallistuneiden tyytyväisyys kannanmuodostuksen prosessiin 

(ks. Kuvio 2). Toisaalta kaikki kyselyyn vastanneet olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä 

muodostettuihin kantoihin riippumatta siitä, olivatko itse osallistuneet niiden muodosta-

miseen (ks. kuvio 3). Tällaista päätelmää ei siis kovin varmalta pohjalta pysty aineistosta 

13%

22%

26%

26%

13%

1= täysin eri mieltä

2= jokseenkin eri mieltä

3= en osaa sanoa

4= jokseenkin samaa mieltä

5= täysin samaa mieltä

Organisaationi on pitänyt KULTA ry:n vaalitavoitteita 
esillä omassa vaikuttamistyössään
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vetämään. Yksi varma päätelmä on se, että toimialan järjestöjen sitouttaminen keskus-

järjestön vaikuttamisen agendaan tulisi nostaa yhdeksi kehittämiskohteeksi tulevissa 

KULTA-foorumeissa. 

 

Kyselyn 7. kysymys oli: ”KULTA ry:n eduskuntavaalivaikuttaminen on vapauttanut orga-

nisaatiossani resursseja muihin tehtäviin”. Kysymyksen taustalla oli KULTA-foorumin ha-

vainnoinnin perusteella tehty oletus siitä, että keskusjärjestön kautta vaalivaikuttamisen 

resursseja vapautuisi järjestöissä ainakin jonkin verran muihin tehtäviin. Järjestöjen ei 

tarvitsisi suunnitella omaa vaalivaikuttamistaan tyhjästä, vaan KULTA-foorumissa muo-

dostetut tavoitteet ja suunnitelmat vaikuttamiselle hyödyttäisivät koko toimialan järjestö-

kenttää. Kyselyn perusteella näin ei ole suurimman osan eli 16:sta (70 %) kyselyyn vas-

tanneen järjestön kohdalla. Ainoastaan 4 (17 %) kyselyyn vastannutta järjestöä ilmoitti, 

että resursseja on vapautunut muihin kuin eduskuntavaalivaikuttamisen tehtäviin KULTA 

ry:n vaikuttamisen tuloksena. Kysymyksen 6 perusteella tulos ei ole erityisen yllättävä 

(ks. Kuvio 4). Tämä kuitenkin kertoo siitä, että aiheeseen on syytä kiinnittää huomiota 

KULTA ry:n vaikuttamisen suunnittelussa jatkossa. 

5.6 Mielikuvat kulttuuri- ja taidealan yhteiskunnallisen vaikuttamisen nykytilasta 

Kulttuuri- ja taidealan järjestöille toteutetussa kyselyssä sekä asiantuntijahaastatteluissa 

esitettiin neljä samankaltaista kysymystä, jotka liittyivät mielikuviin kulttuuri- ja taidealan 

edunvalvonnan ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen nykytilasta.  Järjestöjä pyydettiin ar-

vioimaan kysymyksiä nimenomaan oman organisaationsa näkökulmasta kun taas asi-

antuntijat katsoivat koko kulttuuri- ja taidealaa kokonaisuutena. Vertailen tässä luvussa 

järjestöjen ja asiantuntijoiden vastauksia. 

Ensimmäinen kysymys oli ”Kulttuuri- ja taideala on merkittävä ja vaikutusvaltainen yh-

teiskunnallinen toimija”. Järjestöjen asiantuntijoiden näkemykset poikkesivat jonkin ver-

ran toisistaan. Asiantuntijat suhtautuivat järjestöjä nihkeämmin väittämään ja valtaosa 

asiantuntijoista oli jokseenkin eri mieltä väittämän kanssa. Järjestöjen vastaukset jakau-

tuivat tasaisemmin, mutta kuitenkin siten, että selkeä enemmistö oli väittämän kanssa 

jokseenkin samaa mieltä. Järjestöt arvioivat vastauksissaan nimenomaan oman organi-

saationsa näkökulmaa, joka selittänee vastauksien hajaantumista. Moni järjestö koki ole-

vansa merkittävä ja vaikutusvaltainen, mutta asiantuntijat arvioivat koko kulttuuri- ja tai-

dealan merkittävyyttä ja vaikutusvaltaisuutta. Näin ollen vastauksista ei voida yksinään 

vetää kovin merkittäviä johtopäätöksiä, paitsi sen että eri organisaatiot kokevat roolinsa 
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erilaisiksi. Asiantuntijoiden näkökulmasta kulttuurialan yhteiskunnallisessa vaikuttami-

sessa on parantamisen varaa. 

Kuvio 8: Järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemykset kulttuurialan vaikutusvaltaisuudesta 

yhteiskunnallisena vaikuttajan. 

Toinen kysymys oli ”Kulttuuri- ja taideala saa äänensä kuuluviin julkisessa keskuste-

lussa”. Vastaukset toistavat samanlaista kaavaa kuin ensimmäisessäkin kysymyksessä, 

eli asiantuntijat näkevät kulttuurialan mahdollisuudet saada äänensä julkisuuteen huo-

mattavasti negatiivisemmin kuin järjestöt kokevat oman roolinsa. Toisessa kysymyk-

sessä asiantuntijat olivat vieläkin kriittisempiä ja selkeä enemmistö oli täysin eri mieltä 

väittämän kanssa. Järjestöistä enemmistö kuitenkin koki saavansa äänensä kuuluviin 

melko hyvin ja oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

5=täysin samaa mieltä

4=jokseenkin samaa mieltä

3=en osaa sanoa

2=jokseenkin eri mieltä

1=täysin eri mieltä

Kulttuuriala on merkittävä ja vaikutusvaltainen 
yhteiskunnallinen toimija

Asiantuntijat Järjestöt
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Kuvio 9: Järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemyksiä kulttuurialan roolista julkisessa kes-

kustelussa. 

 

Kolmas kysymys oli ”Kulttuuri- ja taidealan edunvalvonta on ammattimaista. Kolmas ky-

symys niin ikään jatkoi samankaltaisella ristiriidalla asiantuntijoiden ja järjestöjen vas-

tauksien kesken. Kaikki haastatellut asiantuntijat olivat väittämän kanssa jokseenkin eri 

mieltä, siinä missä järjestöjen vastaukset jakautuivat. Valtaosa vastanneista järjestöistä 

koki kuitenkin oman yhteiskunnallisen vaikuttamistoimintansa ammattimaiseksi vastaten 

väittämään jokseenkin samaa mieltä. Kolmen ensimmäisen kysymyksen osalta havainto 

tukee jo aiemmin määrittelemääni taustaoletusta siitä, että kulttuurialalla toimii runsaasti 

eri tyyppisiä järjestöjä, joilla erilaiset mahdollisuudet toteuttaa yhteiskunnallista vaikutta-

mista. Myös järjestöt tai ainakin eri vastaajat näkevät kentän tällä tavalla ja asemoivat 

itsensä eri tavalla annetulle mittaristolle.  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

5=täysin samaa mieltä

4=jokseenkin samaa mieltä

3=en osaa sanoa

2=jokseenkin eri mieltä

1=täysin eri mieltä

Kulttuuriala saa äänensä kuuluviin julkisessa 
keskustelussa

Asiantuntijat Järjestöt
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Kuvio 10: Järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemyksiä kulttuurialan edunvalvonnan am-

mattimaisuudesta. 

Neljäs kysymys poikkesi vastauksissaan kolmesta ensimmäisestä. Asiantuntijoiden ja 

järjestöjen vastaukset jakautuivat jälleen eri tavalla, mutta asiantuntijat suhtautuivat hie-

man positiivisemmin siihen, millainen vastaanotto kulttuurialan edunvalvonnalla on pää-

töksentekijöiden näkökulmasta. Enemmistö asiantuntijoista oli täysin samaa mieltä väit-

tämän kanssa. Järjestöjen vastaukset jakautuivat jälleen tasaisemmin eri mielipiteisiin, 

mutta myös enemmistö järjestöistä oli väittämän kanssa samaa mieltä. Poliittisten pää-

töksentekijöiden positiivisessa vastaanotossa onkin paljon potentiaalia kulttuurialan 

edunvalvonnan näkökulmasta. Avoimissa vastauksissa haastavaksi koettiin kuitenkin 

se, miten positiivinen suhtautuminen konkretisoituu poliittisiksi teoiksi. Tämän yhtälön 

ratkaisemisessa piilee ainakin yksi kulttuurialan edunvalvonnan viisasten kivi. 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

5=täysin samaa mieltä

4=jokseenkin samaa mieltä

3=en osaa sanoa

2=jokseenkin eri mieltä

1=täysin eri mieltä

Kulttuurialan edunvalvonta on ammattimaista

Asiantuntijat Järjestöt
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Kuvio 11: Järjestöjen ja asiantuntijoiden näkemykset päätöksentekijöiden suhtautumi-

sesta kulttuurialan edunvalvontaan. 

Neljän kysymyksen lisäksi asiantuntijoilta kysyttiin myös viides kysymys, joka oli ”Kult-

tuurialan yhteiskunnallinen vaikuttaminen näyttäytyy yhtenäisenä”. Viidenteen väittä-

mään asiantuntijoiden enemmistö (60 %) vastasi täysin eri mieltä, 20 % jokseenkin eri 

mieltä ja 20 % jokseenkin samaa mieltä. Tämän kysymysten vastauksista voi vetää joh-

topäätöksen siitä, että KULTA ry:n kaltaista toimijaa, joka kokoaisi yhteen kulttuuri- ja 

taidealan edunvalvontaa on ainakin asiantuntijoiden näkemyksen mukaan kysyntää. 

6 Kehittämisehdotukset 

Tässä kappaleessa esitän kehitysehdotuksia käyttämäni aineiston pohjalta. Kehityseh-

dotuksiin tulee suhtautua enemmänkin suosituksina, kuin valmiina ratkaisuina järjestön 

toimintatapojen muuttamiseen. Opinnäytetyöni keskeisen johtopäätöksen ollessa osal-

listava ja sitouttava päätöksenteko, olisi ristiriitaista esittää kovinkaan konkreettisia eh-

dotuksia. Tekemäni ehdotukset ovat enemmänkin huomioita ja näkökulmia tulevaa jär-

jestön sisäistä keskustelua varten. Kehitysehdotukset jakautuvat kolmeen teemaan, joita 

avaan tarkemmin tulevissa kappaleissa. 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

5=täysin samaa mieltä

4=jokseenkin samaa mieltä

3=en osaa sanoa

2=jokseenkin eri mieltä

1=täysin eri mieltä

Päätöksentekijät suhtautuvat kulttuurialan 
edunvalvontaan positiivisesti

Asiantuntijat Järjestöt



35 

 

6.1 Yksimielisen kannan tarkoituksellinen tavoittelu konsensus-päätöksentekopro-
sessia soveltaen 

Yksimielisyydestä on aitoa lisäarvoa kulttuurialan yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. 

Konsensus-päätöksenteko tulisi omaksua toimintatapana, mutta yksityiskohtainen pro-

sessi tulisi jatkokeskustelujen avulla räätälöidä tarkoituksenmukaiseksi KULTA ry:lle. 

Huomioitavia asioita konsensus-päätöksenteon soveltamisessa ja tarkoituksenmukai-

sen prosessin valitsemisessa ovat päätöksenteon eri tasot. Järjestön tulisi päästä yh-

teisymmärrykseen siitä, mistä asioista päätetään milläkin tasolla ja minkä tasoisissa asi-

oissa sovelletaan konsensus-päätöksentekoa. 

 

Lisäksi tulisi sopia konsensus-päätöksenteon säännöistä, esimerkiksi riittävästä yksimie-

lisyydestä: sisältyykö prosessiin veto-oikeus ja minkälaisen enemmistön vaatii toimeen-

pantava päätös? Koska päätöksentekoon liittyvää keskustelua ei voida aloittaa täysin 

tyhjältä pöydältä, on sovittava mikä taho on vastuulla keskustelun ja pohjaesityksen val-

mistelusta. Valmistelijan on pysyttävänä puolueettomana päätöksentekoon johtavassa 

keskustelussa. Toinen puolueeton osapuoli on keskustelun fasilitaattori tai ”puheenjoh-

taja”. Konsensus-päätöksenteko vie tyypillisesti paljon aikaa. Prosessin kesto ja vaiheet 

on sovittava ennen päätöksenteon aloittamista siten, että kaikilla osallistujilla on tiedossa 

missä vaiheessa on mahdollista vaikuttaa mihinkin asiaan ja kuinka kauan koko proses-

siin varataan aikaresursseja. 

 

6.2 Yhdessä eteenpäin – kohti sitouttavaa järjestökulttuuria 

Jäsenistön sitouttaminen edellyttää paitsi onnistunutta kannanmuodostusprosessia, 

myös tietoisia askeleita sitouttavampaa järjestökulttuuria kohti. Tällaisen järjestökulttuu-

rin tavoitteena on kaikkien alan toimijoiden, ei ainoastaan jäsenien, sitouttaminen yhteis-

ten tavoitteiden edistämiseksi. Päämääränä on legitimiteetin eli oikeutuksen vahvistumi-

nen koko kulttuurialan edunvalvojana. 

Keskusjärjestöjen ongelmia on tyypillisesti jäsenten sitouttaminen. Keskusjärjestön jäse-

net ovat järjestöjä, mutta toimintaa toteuttavat kuitenkin aina ihmiset. Järjestöjen järjes-

tön paradigma liittyy toimijoiden innostamiseen ja motivoitumiseen. Samoin on huomioi-

tava erilaiset toimintatavat ja voimavarat, joita kulttuurialan kentässä on. Yhteistyölle on 

muodostettava selkeät säännöt ja sen tuottamat hyödyt, kuten taloudellisten ja ajallisten 

resurssien tarkoituksenmukaisempi ja tehokkaampi käyttö, on tehtävä näkyväksi. 
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6.3 Suunnitelmista teoiksi – vaikuttamisen toimeenpanon kehittäminen 

Suunnitteluun on syytä varata riittävästi resursseja, mutta edunvalvontatyön painopis-

teen on syytä pysyä toimeenpanossa ja järjestön viestin eteenpäin viemisessä. Kulttuu-

rialan erityispiirre on päätöksentekijöiden myönteinen suhtautuminen alan edunvalvon-

taan. Kulttuuri näkyy juhlapuheissa, mutta ei välttämättä konkretisoidu teoiksi päätök-

sentekijöiden toimesta. Tätä erityispiirrettä tulisi hyödyntää, mutta samaan aikaan suun-

nitella, miten myös päätöksentekijöiden sitouttamisessa onnistutaan. Yksi päätöksente-

kijöiden työtä helpottava tekijä on valmiiden vaikutusarvioiden ja esimerkiksi tavoitteiden 

taloudellisten vaikutusten tuominen keskusteluun. Omat tavoitteet tulisi kuitenkin myös 

altistaa keskustelulle. Vaikuttamisen tavoitteesta riippuen, päätöksentekijöille suunnattu 

viestintä tulisi räätälöidä, aina käsillä olevan tilanteen mukaan. 

Konkreettisten ja faktoihin perustuvien ehdotusten tekeminen edellyttää yhteistä tieto-

pohjaa. Yksityiskohtaista ja sirpaleista tietoa kulttuurialasta on paljon, mutta sen yhteen-

kokoaminen, muotoileminen ja viestiminen päätöksentekijöille hallittavaksi kokonaisuu-

deksi ei tällä hetkellä toteudu parhaalla mahdollisella tavalla. Yhteinen ymmärrys tieto-

pohjasta ja siitä kenen vastuulla tiedon tuottaminen ja jakaminen on tulisi sopia. 

Myös alan yhteinen tilannekuva vahvistaisi ammattimaista edunvalvontaa. KULTA ry:llä 

tulisi olla asiantuntemusta poliittisesta ja päätöksiin liittyvästä teknisestä realismista. 

Tämä asiantuntemus tulisi pystyä kommunikoimaan myös kaikille alan toimijoille. Tällä 

tavoin edistetään paitsi KULTA ry:n omien tavoitteiden myös muiden alan järjestöjen 

edistämistä. Edunvalvonnassa pärjätään pitkäjänteisillä päättäjä- ja sidosryhmäsuhteilla. 

KULTA ry. voisi suunnitella, toteuttaa ja vakiinnuttaa pysyviä rakenteita vaikuttamiselle, 

jotka toistuisivat esimerkiksi neljänneksittäin, puolivuosittain, vuosittain tai jopa harvem-

min. Vakiintuneet tapaamiset ja tapahtumat rakentavat järjestön toiminnalle pitkäjäntei-

syyttä.  

Tilanteessa, jossa vakiintuneita toimintoja on joko hyvin vähän tai ei ollenkaan, voidaan 

hyödyntää jo valmiiksi muodostettuja kulttuurin ja taiteen yhteisen vaikuttamisen verkos-

toja. Kolmansien osapuolten kanssa tehty yhteistyö tuo vaikuttamiseen laajempaa edun-

valvonnallista voimaa, jota käynnistysvaiheessa olevalla järjestöllä ei itsessään ole. 
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7 Pohdinta 

Opinnäytetyöni teemat, poliittinen kannanmuodostus ja edunvalvonta olivat minulle en-

nalta hyvin tuttuja aiheita. Myös kehittämiseen tähtäävä työ, jonka tavoitteen on syventyä 

muutamiin yksityiskohtaisiin osa-alueisiin ja esittää konkreettisia ehdotuksia niiden ke-

hittämiseksi, on minulle nykyisen konsultin työni kautta tuttua. Minulla uutta oli nimen-

omaan tutkimuksellinen kehitystyö ja siihen liittyvien menetelmien käyttö. 

Toimeksiannon tutusta luonteesta huolimatta koen, että opinnäytetyö oli prosessina ja 

myös sisältöjen osalta opettavainen ja kiinnostava. Tunnen tämän toimeksiannon jäl-

keen huomattavasti paremmin kulttuuri- ja taidealan toimialaa ja siihen liittyviä erityispiir-

teitä. Prosessin aikana minulle tulivat myös tutuksi eri organisaatioiden näkökulmat ja 

tavoitteet sekä kulttuuripolitiikan ajankohtainen keskustelu, jota toimialalla käydään. 

Opinnäytetyön kirjoittamisen aikana minulla vahvistui jo aiempi käsitykseni siitä, että kult-

tuuri- ja taidealan poliittisessa edunvalvonnassa on paljon kehittämisen kohteita moneen 

muuhun toimialaan verrattuna ja kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestölle on todella tar-

vetta. Kulttuurilla on hyvä maine ja sen kokonaishyödyt yhteiskunnalle ovat monien tut-

kimusten mukaan kiistattomat. Tästä huolimatta julkisen rahoituksen suuruus alalla ver-

raten pieni ja pienilläkin lisämäärärahoilla voitaisiin tehdä yhteiskunnassa paljon hyvää. 

Jotta tällaisia konkreettisia lisäpanostuksia tehtäisiin, edellyttää se tavoitteellista ja suun-

nitelmallista edunvalvontatyötä, jonka kehittämiseen opinnäytetyöni tähtäsi. Toivon, että 

olen työlläni pystynyt edistämään kulttuurin ja taiteen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja 

poliittisen vaikuttamisen toimintatapojen kehittymistä, jotka lopulta johtavat myös konk-

reettisiin poliittisiin päätöksiin. 

Oli erittäin kiinnostavaa päästä tekemään tätä työtä nimenomaan järjestön käynnistys-

vaiheessa, jolloin vakiintuneita käytäntöjä ei varsinaisesti ole vielä syntynyt ja tätä kautta 

kehitysehdotuksien toimeenpaneminenkin on todennäköisesti helpompaa muutosvasta-

rinnan puutteesta johtuen. Tätä kautta koen, että tekemästäni työstä oli myös todellista 

ja suurta lisäarvoa. Tämä myös vahvistui esitellessäni toimeksiantoa järjestöväelle ja 

monet tulivat kiittämään uusia ideoita ja ajatuksia herättäneestä työstä.  
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KULTA-Foorumin kutsu 

Arvoisa kulttuuritoimija, 

  

Tervetuloa kaikkien aikojen ensimmäiseen KULTA-foorumiin, jossa tehdään kulttuuri-

poliittista historiaa. KULTA-foorumi on paikka, jossa te saatte enemmän valtaa. 

  

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry on kulttuurin ja taiteen edunvalvoja. 

KULTA ry on perustettu, jotta kulttuuri- ja taideala pystyisi sopimaan yhteiset tavoitteet 

ja vaikuttavasti viestimään ne päättäjille. KULTA ry:n tarkoitus on parantaa kulttuurin ja 

taiteen arvostusta ja rahoitusta kokonaisuutena. 

  

Olemme yhdessä Sitran kanssa kehittämässä KULTA-foorumista konseptia, jossa to-

della yhdessä määritellään toiminnan päätavoitteet ja suunta. Koska KULTA ry ei vielä 

keskusjärjestönä kata kaikkia aloja, tähän ensimmäiseen KULTA-foorumiin kutsumme 

kaikkien ammattimaisten tuki- ja tuottajaorganisaatioiden edustajat. Jatkossa KULTA-

foorumi on jäsenille. 

  

Ensimmäisen KULTA-foorumin ohjelma keskittyy kolmeen asiaan: 1. Miksi KULTA ry on 

perustettu, 2. Mitkä pitäisi olla KULTA ry:n tavoitteet ja 3. Mitä KULTA ry:n pitäisi olla, 

jotta kaikki ammattimaiset tuki- ja tuottajaorganisaatiot haluaisivat siihen liittyä. Tarkempi 

ohjelma aikatauluineen liitteenä. 

  

Tämä kutsu on tarkoitettu ensisijaisesti toiminnanjohtajille ja puheenjohtajille, mutta jos 

he ovat estyneitä, organisaatiostanne voi tulla muukin edustaja. KULTA-foorumissa on 

lisäksenne läsnä Sitran fasilitaattorit Timo ”Timi” Matikainen ja Nina Honkala sekä 

KULTA ry:n väki, eli hallituksen puheenjohtaja Kimmo Levä, jäsenet Kai Amberla, He-

lena Mustikainen, Tommi Saarikivi ja Helena Värri, pääsihteeri Rosa Meriläinen, jär-

jestökoordinaattori Sanna Ylä-Lyly ja harjoittelija Jemi Heinilä. Heinilä työskentelee po-

liittisena konsulttina Blic -konsulttiyrityksessä ja hän tutkii opinnäytteessään KULTA-foo-

rumin toimivuutta kannanmuodostuksen välineenä ja sitä, miten yhdessä sovitut linjat 

konkreettisesti näkyvät KULTA ry:n päivittäisessä edunvalvontatyössä. Hän tulee työnsä 

päätteeksi antamaan myös suosituksia KULTA-foorumin kehittämisestä. Lisäksi paikalle 

saapuu vierailevia tähtiä, joista vahvistunut on kansanedustaja Juhana Vartiainen. 
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Toivottavasti teillä on aikaa jäädä myös tilaisuuden loppuskumpille, sillä toki KULTA-

foorumin yksi eduista on kuulumisten vaihto. KULTA-foorumi pidetään Sitran tiloissa 

Ruoholahdessa (osoite: Itämerenkatu 11-13, 00180 Helsinki). 

  

Ilmoittautuminen 1.12.2018 mennessä osoitteessa https://kulttuurijataide.fi/kulta-foo-

rumi/ 

tai sähköpostilla: sanna.yla-lyly@kulttuurijataide.fi. 

  

  

 

 

Ystävällisin terveisin, 

  

Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry 

  

  

Rosa Meriläinen                  

pääsihteeri 

  

 

 

https://kulttuurijataide.fi/kulta-foorumi/
https://kulttuurijataide.fi/kulta-foorumi/
https://kulttuurijataide.fi/kulta-foorumi/
mailto:sanna.yla-lyly@kulttuurijataide.fi
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KULTA-foorumin osallistujat 

Edustamani kulttuuri- ja taidealan tuki- tai tuottajaorganisaatio: Osallistujan nimi: 

Audiovisual Producers Finland - APFI ry Teemu Kalliala 

Cefisto Elias Edström 

Dance Info Finland - Tanssin Tiedotuskeskus Sanna Rekola 

Frame Contemporary Art Finland Henna Paunu 

Globe Art Point Tomi Purovaara 

Gramex ry Ilmo Laevuo 

Kuvasto Jaakko Rustanius 

Kuvasto ry Noora Schroderus 

Käsi- ja taideteollisuusliitto Taito ry Minna Hyytiäinen 

LiveFIN ry Salla Vallius 

LiveFIN ry Samppa Rinne 

Lukukeskus Ilmi Villacis 

Music Finland Kaisa Rönkkö 

Music Finland Heli Lampi 

Neogames Finland ry KooPee Hiltunen 

Sanasto ry Anne Salomaa 

SES-säätiö ja Gramex Lauri Kaira 

Sirkuksen tiedotuskeskus Lotta Vaulo 

Stiftelsen Pro Artibus Katja Långvik 

Suomen Filmikamari ry Tero Koistinen 

Suomen Jazzliitto ry Maria Silvennoinen 

Suomen kansallisooppera ja -baletti Gita Kadambi 

Suomen kansallisteatteri Mika Myllyaho 

Suomen kansanmusiikkiliitto ry Päivi Ylönen-Viiri 

Suomen kirjastoseura ry Rauha Maarno 

Suomen Kotiseutuliitto  Riitta Vanhatalo 

Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry Tove Ekman 

Suomen Kustannusyhdistys ry ja Suomen Kirjasäätiö Elina Lahdenkauppi 

Suomen kääntäjien ja tulkkien liitto ry. / Sanaston pj. Heikki Karjalainen 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto Mervi Eskelinen 

Suomen lastenkulttuurikeskusten liitto Pilvi Kuitu 

Suomen musiikkineuvosto Sanni Kahilainen 

Taiteen perusopetusliitto Viivi Seirala 
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Teatterikeskus ry Kaisa Paavolainen 

Teatterikeskus ry Anna Veijalainen 

Teosto ry Riikka Railimo 

Teosto ry Kim Kuusi 

TINFO, Teatterin tiedotuskeskus Mikko Kanninen 
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Eduskunta Pia Viitanen 

Eduskunta Juhana Vartiainen 

  
Järjestäjät: 

 
KULTA ry, pääsihteeri Rosa Meriläinen 

KULTA ry, järjestökoordinaattori Sanna Ylä-Lyly 

KULTA ry, harjoittelija Jemi Heinilä 

KULTA ry, hallitus, pj. / Suomen museoliitto ry Kimmo Levä 

KULTA ry, hallitus / Suomen Sinfoniaorkesterit ry Helena Värri 

KULTA ry, Hallitus / Suomen Teatterit ry Tommi Saarikivi 

KULTA ry, Hallitus / Finland Festivals ry Kai Amberla 

KULTA ry, Hallitus / Sitra Helena Mustikainen 

Sitra Nina Honkala 

Sitra Timo Matikainen 
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KULTA-foorumin ohjelma 

KULTA ry Yhdessä olemme enemmän 

Vaikuttavuuden kehittyminen jäsenistön yhteistyöllä 

Sitra, Juhla, 10.12.2018 @13-17 (ohjelma 13:15-16:30) 

 

 

AGENDA (aihio keskusteluun) 

 

13:00 Iltapäiväkahvit tarjolla 

13:15   AVAUS 

Orientaatio 

Miksi halusin perustaa Kulta ry:n ja mitä odotan uudelta 

toiminnanjohtajalta? 

14:00 YHTEISET TAVOITTEET JA KYVYKKYYDET 

Mitkä vaikuttavuustavoitteet palvelevat jäsenistöämme 2019? 

Miten olemme enemmän? – edunvalvonnan vaikuttavuuden 

mittakaavaedut  

tauko 

15:30 AJATUSTEN KITEYTYS JA SPARRAUS 

Yhteenveto 

Haastattelu, Juhana Vartiainen 

 

16:10 PUHEISTA TEKOIHIN – Miten vaikuttavuustavoitteet 2019 linjataan? 

16:15 SKÅL - kuohuviinitarjoilu  

16:30 Tilaisuus päättyy (aikaa jäädä vapaamuotoisesti keskustelemaan klo 17 

asti) 
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Kysely kulttuuri- ja taidealan järjestöille 

Hei, 

 

Tämä on kysely kulttuuri- ja taidealan järjestöille. Toteutan kyselyn osana lopputyötäni, 

jossa tutkin KULTA ry:n poliittisten kantojen muodostamista ja yhteiskunnallista vaikut-

tamista. 

Kyselyssä on yhteensä 12 kysymystä sekä esitiedot ja vapaan vastauksen osuus. Mer-

kitkää vastaukset kysymyksiin siten kun parhaiten ne ymmärrätte. Kaikkiin kysymyksiin 

ei tarvitse vastata. Lisäperusteluja kuhunkin kysymykseen voi esittää kyselyn lopussa 

olevassa vapaassa kentässä.  Kyselyyn vastaaminen kestää noin 15 min. 

Kyselyn vastaukset ovat anonyymejä muille kuin allekirjoittaneelle, eikä jätettyjä vastauk-

sia voi lopputyössä tehdyn analyysin perusteella yhdistää mihinkään organisaatioon tai 

kehenkään henkilöön. Toivon saavani vastauksia mahdollisimman monelta henkilöltä ja 

organisaatiolta. Useat henkilöt samasta organisaatiosta voivat halutessaan vastata ky-

selyyn.  

Kysely on avoinna 3.4.2019 asti. Mikäli teille herää mitä tahansa kyselyyn liittyviä kysy-

myksiä, vastaan mielelläni. 

Suurkiitos vastauksistanne jo etukäteen ja mukavaa vaalikevättä! 

Terveisin, 

Jemi Heinilä 

jemi.heinila@gmail.com 

 

1. Osallistuin 10.12 järjestettyyn KULTA-foorumiin (mikäli vastasit ei, siirry kysy-

mykseen 4) 

mailto:jemi.heinila@gmail.com
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a. Kyllä 

b. Ei 

2. Mielestäni tärkeintä KULTA-foorumissa on (valitse 1-2) 

Kulttuuri- ja taidealan kollegojen tapaaminen ja ajatusten vaihto 

Verkostoituminen 

Uusi informaatio, faktat tai tietopohja omaan työhöni 

Sparraus ja uudet ideat 

KULTA ry:n ajankohtaisen tilanteen kuuleminen ja siitä keskusteleminen 

Alan yhteisten vaikuttamisen tavoitteiden muodostaminen 

Alan yhteisten suunnitelmien ja aikataulujen laatiminen vaikuttamiselle 

3. Vastaa väittämään asteikoilla 1-5: Organisaationi ääni ja kannat tulivat kuulluksi 

KULTA-foorumin aikana 

4. Vastaa väittämään asteikoilla 1-5: Mielestäni KULTA ry:n tavoitteet kevään edus-

kuntavaaleissa olivat onnistuneet (KULTA ry:n tavoitteet: OKM:n kulttuurin ja tai-

teen budjetti prosenttiin valtion budjetista sekä kulttuuriministeri seuraavaan val-

tioneuvostoon) 

5. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: Kulttuuri- ja taideala on ollut esillä vaalikeskus-

telussa enemmän kuin aiemmin 

6. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: Organisaationi on pitänyt KULTA ry:n vaalita-

voitteita esillä omassa vaikuttamistyössään 

7. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: KULTA ry:n eduskuntavaalivaikuttaminen on 

vapauttanut organisaatiossani resursseja muihin tehtäviin



Liite 4 

  3 (3) 

 

 

8. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: 8. Organisaationi on merkittävä ja vaikutusval-

tainen yhteiskunnallinen toimija 

9. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: Organisaationi saa äänensä kuuluviin yhteis-

kunnallisessa keskustelussa 

10. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: Organisaationi tekemä yhteiskunnallinen vai-

kuttaminen on ammattimaista 

11. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: Organisaatiollani tarvittavat verkostot ja poliit-

tisten prosessien tuntemus menestyksekkään yhteiskunnallisen vaikuttamisen 

toteuttamiseen 

12. Vastaa väittämään asteikolla 1-5: Organisaationi tapaamat päätöksentekijät suh-

tautuvat positiivisesti toteuttamaani edunvalvontaan 
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Haastateltujen asiantuntijoiden profiilit 

 

Asiantuntija A:lla on monipuolista kokemusta yhteiskunnallisen vaikuttamisen saralta 

niin järjestökentältä, puoluetoiminnasta kuin yksityiseltä sektoriltakin. Hänellä on useiden 

vuosien kokemus järjestökentältä viimeisimpänä suurehkon nuorisojärjestön johtotehtä-

vistä. Hän on vaikuttanut useissa eri tehtävissä puolueensa piirissä. Hän on työskennel-

lyt yhteiskunnallisen vaikuttamisen parissa myös yrityksissä, niin palkattuna asiantunti-

jana kuin konsulttinakin.  

Asiantuntija B. on yksi Suomen johtavista poliittisen vaikuttamisen asiantuntijoista. Hä-

nellä on yli kymmenen vuoden kokemus vaikuttajaviestinnän konsultoinnista monille Hel-

singin pörssin suurimmista yrityksistä. Hän tuntee myös puoluetoimintaa ja työskenteli 

aiemmin puolueensa korkean profiilin avustajatehtävissä. 

Asiantuntija C:llä on laaja ja monipuolinen työkokemus suomalaiselta järjestökentältä 

opiskelijajärjestöistä ammattiyhdistysliikkeeseen ja muihin edunvalvontajärjestöihin. Li-

säksi hän tuntee laajasti puoluetoimintaa ja onkin toiminut useissa eri taustatehtävissä 

omassa puolueessaan. Hän työskentelee tällä hetkellä suurehkon suomalaisen edunval-

vontajärjestön johtotehtävissä. 

Asiantuntija D. on toiminut aiemmin laajasti eri luottamustehtävissä puolueessaan ja 

järjestöissä. Hän on toiminut aiemmin myös kansanedustajana. Tällä hetkellä hän johtaa 

edunvalvontajärjestöä sekä toimii kolumnistina ja kirjailijana. 

Asiantuntija E. on toiminut aiemmin useiden suurten järjestöjen johtotehtävissä vasta-

ten viestinnästä ja vaikuttamisesta. Hänellä on myös laaja kokemus oman puolueensa 

taustatehtävistä. Tällä hetkellä hän työskentelee suuren keskusjärjestön johtotehtävissä 

vastaten yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. 
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Asiantuntijahaastattelujen runko 

 

Kannanmuodostus 

1. Miten edustamassasi tahossa muodostetaan poliittisen vaikuttamiseen kantoja?  

2. Mitkä ovat mielestäsi hyviä tapoja ristiriitaisten kantojen ratkaisemiseen, mikäli 

sellaisia ilmenee? 

3. Millaiset vaikuttamisen tavoitteet ja argumentit toimivat mielestäsi parhaiten 

päätöksentekijöiden suuntaan, millaiset eivät toimi? 

4. Millaista tietopohjaa/osaamista/asiantuntijuutta vaikuttamisen tavoitteiden muo-

dostamisessa käytetään tällä hetkellä tai mielestäsi tarvitaan? 

Vaikuttaminen 

5. Millaisia asioita ja/tai ominaisuuksia pitää sisällään onnistunut yhteiskunnallinen 

vaikuttaminen? Millainen on ns. unelmalobbari? 

6. Nimeä yhdestä kolmeen tahoa, jotka ovat mielestäsi onnistuneet edunvalvon-

nassaan viime vuosina. Perustele vastauksesi. 

7. Millaisilla tavoilla edustamasi taho ylläpitää yhteiskuntasuhteita? 

 

Kulttuurialan edunvalvonta ja vaikuttaminen 

 

Arvioi väitteitä asteikolla 1-5. 

5 samaa mieltä 

3 en osaa sanoa 

1 eri mieltä 

+ perustelut 

 

8. Kulttuuri- ja taideala on merkittävä ja vaikutusvaltainen yhteiskunnallinen toimija  

9. Kulttuuri- ja taidealan ääni yhteiskunnallisessa keskustelussa näyttäytyy yhte-

näisenä 

10. Kulttuuri- ja taidealan vaikuttaminen on ammattimaista 

11. Kulttuuri- ja taideala saa äänensä kuuluviin julkisessa keskustelussa 

12. Päättäjät suhtautuvat kulttuurialan edunvalvontaan positiivisesti 

 

 


