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1 JOHDANTO 

 

 

Tämä kehittämistehtävä on syntynyt tarpeesta laatia toimenpideohjelma linjaa-

maan Suomussalmen kunnan kulttuuripalveluiden toiminnan painopisteitä vuo-

sille 2019–2023. Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella Suomussalmea tule-

vaisuuden kulttuurikuntana viiden vuoden aikajänteellä erityisesti kulttuuri- ja ta-

pahtumatuotantojen ja kulttuurielinkeinojen edistämisen näkökulmasta. Toimen-

pideohjelman laatimisen ja painopisteiden määrittämisen ohella työssä pyritään 

hahmottamaan, minkälaisia tulevaisuuden kulttuurikunnat ovat, tai millaisia nii-

den tulisi olla tulevaisuuden pienissä kunnissa. Kulttuurituotannon alaan työ lin-

kittyy toimenpideohjelman kautta maakunnallisesti, mutta sen sovellettavuusarvo 

käsiteltävän tietoperustan kautta koskettaa Suomussalmen kaltaisia syrjäseu-

dulla sijaitsevia kuntia, jotka ovat pitkien välimatkojen päässä laajojen kulttuuri-

palveluiden kaupungeista.  

 

Työ on toteutettu Suomussalmen kunnan sivistyspalveluiden tilauksesta. Lähtö-

kohdat tälle kehittämistehtävälle ovat hautuneet taustalla jo joitakin vuosia. Olen 

miettinyt tulevaisuuden kulttuurikuntia ennen kaikkea työroolini kautta Suomus-

salmen kunnan kulttuurituottajana. Useita kertoja olen vuosien varrella pysähty-

nyt miettimään, mihin kunnalliset kulttuuripalvelut ovat pienissä kunnissa mat-

kalla väestön vähentyessä ja ikääntyessä. Kehittämisprosessi ajoittuu kuntasek-

torin murrosvaiheeseen. Valtakunnallisesti muutoksen ytimessä ovat maakunta-

, sekä sosiaali- ja terveysuudistus joiden myötä kuntien tehtäväkenttä tulee muut-

tumaan. Tulevaisuuden kuntien toiminnassa tulee korostumaan kuntalaisten hy-

vinvoinnista ja sivistyksestä huolehtiminen elinkeinojen edistämisen ohella. Kult-

tuuripalveluilla on merkitystä kuntalaisten hyvinvoinnin ja elinvoiman kannalta. 

Samanaikaisesti kunnalliset kulttuuripalvelut ovat kuitenkin ajautuneet pienissä 

kunnissa valtakunnallisesti tarkasteltuna suhteellisen heikkoon asemaan.  
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Kuva 1. Suomussalmi kartalla. Lähde: http://www.infogis.fi/suomussalmi/?link=xSxTHTFal 

 
Kehittämistehtävän keskiössä on Suomussalmi, joka on vireä, noin 8000 asuk-

kaan kunta Kainuussa. Se on kulttuuriin myönteisesti suhtautuva kunta, jossa 

päättäjät ovat ymmärtäneet kulttuurin positiivisen lisäarvon ihmisten hyvinvoin-

nille, paikalliselle elinkeinoelämälle sekä kuntakuvalle. Kulttuurin kautta profiloi-

tuminen on mainittu jo ainakin nykyistä kuntastrategiaa edeltäneessä strategi-

assa. Kuten niin monen muun pienen kunnan, myös Suomussalmen väkiluku 

osoittaa tasaisesti laskevaa käyrää. Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan 

Suomussalmella on vuonna 2030 enää 6541 asukasta (Suomussalmen kunnan 

tilinpäätös 2017, 6). Väestön vähenemisen lisäksi väestö ikääntyy tasaista tahtia.  

 

Kuten kaikilla muilla kunnilla, myös Suomussalmella on omat kulttuuriset vahvuu-

tensa. Suomussalmi tunnetaan vahvana teatterikuntana. Paikkakunnan ammat-

tilaisvetoinen harrastajateatteri Teatteri Retikka kerää vuosittain kesäteatteriin 

huimat 8000–12000 teatterin ystävää. Paikkakunnan kokoon suhteutettuna kävi-

jämäärä on uskomaton. Teatteri vetää pelkästään kesäkauden esityksiinsä yli 

kunnan väkiluvun verran ihmisiä läheltä ja kaukaa.  Kunta on sisäistänyt teatterin 

valtavan merkityksen paikkakunnan matkailuelinkeinolle. Tästä osoituksena toi-

mii kesäksi 2017 valmistunut kesäteatterin uusi katettu ja kunnostettu katsomo, 

johon investoitiin puoli miljoonaa euroa, kunnan panostuksen ollessa noin 

225 000 euroa ja teatterin maksaessa toisen puolikkaan hankerahoituksen tuke-

mana (Verkkoartikkeli Pienessä kunnassa laitettiin puoli miljoonaa euroa kesäte-

atteriin, YLE 2017).  
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Suomussalmella on ymmärretty ympäristö- ja tilataiteen arvo. Tanssitaiteilija 

Reijo Kelan ympäristötaideteos Hiljainen kansa toimii pohjoiseen menevän 5-tien 

takuuvarmana huomion herättäjänä. Luonto- ja kulttuurikohteen yhdistelmä Soiva 

metsä herättää kiinnostusta läheltä ja kaukaa. Metsä, jossa voi ulkoilla ja soittaa 

metsään rakennettuja soittimia on ainutlaatuinen luonto- ja kulttuurikohteen yh-

distelmä Suomessa. Historian kirjoista tunnettu Raatteentie ja Raatteen Portti tal-

visotanäyttelyineen omaavat valtavaa kulttuurimatkailupotentiaalia. Vienan karja-

laiset runolaulukylät Kuivajärvi ja Hietajärvi ovat osa arvokasta kulttuurihistoriaa 

naapurimaa Venäjän kanssa. Suomussalmelta löytyy merkkejä eletystä elämästä 

aina 10000 vuoden takaa. Kesällä 2017 Suomussalmen Hossaan avattiin Suomi 

100-juhlavuoden virallinen kansallispuisto. Hossan kansallispuiston voidaan 

odottaa tuovan paljon positiivista virtaa Suomussalmen matkailuelinkeinolle tule-

vina vuosina.  

 

Toimenpideohjelmassa linjataan Suomussalmen kulttuuripalveluiden tulevaisuu-

den painopistealueita, sekä määritetään käytännön toimenpiteitä toimintojen pa-

rantamiseksi. Prosessin tuloksena on kunnan strategiaan nojaava, käytännön toi-

menpiteitä määrittävä toimenpideohjelma elinvoimaisen ja yhteisöllisen kulttuuri-

työn mahdollistamiseksi tulevina vuosina. Työ on rajattu siten, että siinä keskity-

tään kehittämään tapahtuma- ja kulttuurituotantojen, ja sitä kautta kulttuurin elin-

keinojen tulevaisuutta Suomussalmella. Kehittämistehtävän lähestymistapana on 

tapaustutkimus.  

 

Työn tutkimuskysymykseksi muotoutui, miten uutta kuntastrategiaa toteutetaan 

kulttuuripalveluissa? Tähän kysymykseen pyritään määrittämään vastaus löytä-

mällä vastaukset tutkimuskysymykselle alisteisiin kysymyksiin: miten voimme ke-

hittää kunnan itse tuottamia kulttuuripalveluita, miten voimme tukea paremmin 

muiden tuottamaa toimintaa ja miten voimme aktivoida käyttäjäryhmiä parem-

min? 

 

Työn tietoperusta on muodostunut valtakunnallisten asiantuntijaorganisaatioiden 

selvityksistä, tutkimuksista ja suosituksista, joissa on rakennettu kuvaa tulevai-
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suuden kulttuuripalveluista Suomessa. Paikallisesti Suomussalmen toimintaym-

päristöstä uutta tietoa prosessissa on ollut luomassa asiantuntijaryhmä, joka on 

koostunut paikallisista kulttuuritoimintaan linkittyvistä aktiiveista. Menetelminä 

työssä on käytetty aivoriihityöskentelyä, haastatteluja ja PESTEL- ja nelikenttä-

analyysiä. Viimeksi mainittujen strategisten työkalujen tehtävänä on ollut yhdistää 

valtakunnalliset linjaukset ja teoriatieto yhteen asiantuntijaryhmän aivoriihityös-

kentelyn ja haastatteluiden kautta tuotetun tiedon kanssa. 

 

Työskentelyn tuloksena on löytynyt yhteneväisiä suuntaviivoja sille, miltä tulevai-

suuden kulttuurikunnat tulevat Suomessa todennäköisesti näyttämään. Paikalli-

sella tasolla prosessin myötä syntynyt kulttuuripalveluiden toimenpideohjelma lin-

jaa 16 konkreettisen toimenpiteen myötä tulevaisuuden kulttuurikunta Suomus-

salmea viiden vuoden päähän. 

 

 

2 KOHTI TULEVAISUUDEN KULTTUURIKUNTAA 

 

 

Jotta voitaisiin hahmottaa, millainen tulevaisuuden kulttuuripalveluita tarjoava 

kunta on, tai millainen sen pitäisi olla, on aluksi aiheellista perehtyä kulttuuripal-

veluihin kunnallisena palveluna tarkemmin. Kuntien kulttuuritoiminnan ytimen 

muodostaa lainsäädäntö. Sen peruslähtökohta on se, että kaikilla kunnilla on vas-

tuu järjestää kulttuuritoimintaa, jolla tuetaan paikallista kulttuurityötä ja toimijoita. 

Kunnan yleisen kulttuuritoiminnan sisällöstä ja toteuttamistavasta päättää kuiten-

kin kunta itse. (Verkkosivut Kuntien kulttuuritoiminta, Opetus- ja kulttuuriministe-

riö 2018.) Lainsäädäntö varmistaa ainakin päällisin puolin sen, että kulttuuripal-

veluiden riittävä saatavuus eri puolilla Suomea on turvattu lakiin kirjattuna kuntien 

perustehtävänä. 

 

Kunnan tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa kun-
nassa. Kunnan tehtävänä on myös järjestää kunnan asukkaille mahdolli-
suuksia taiteen perusopetukseen sekä harrastusta tukevaan opetukseen 
taiteen eri aloilla. (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 1992/728 § 1) 
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Kuntien perustehtävät kertovat, miksi järjestelmä on olemassa, mitkä ovat sen 

tärkeimmät toiminnot ja keitä se palvelee. Kunnan rooli muodostuu siis ensisijai-

sesti siitä, mitä se tekee ja miten se tehtävässään onnistuu. (Nyholm, Stenvall, 

Haveri & Airaksinen ym. 2016, 179.) Kulttuuripalveluiden kohdalla alueelliset erot 

palvelujen järjestämistavassa ja laajuudessa sekä taloudellisessa panostuk-

sessa ovat huomattavia. Suurilta osin tämä selittyy pelkästään sillä, että suurissa 

kunnissa suuri osa kulttuuripalveluiden määrärahoista menee taidelaitosten yllä-

pitoon. Näitä kulttuurin taidelaitoksia ei pienissä kunnissa ole, joka jo itsessään 

tarkoittaa alhaisempaa taloudellista panostusta kulttuuriin. Samalla se tarkoittaa 

sitä, että kulttuuripalveluiden toteutusta on näissä kunnissa mietittävä koroste-

tusti omista lähtökohdista. Toisaalta alhaisemman väestömäärän kunnilla ei ole 

myöskään taloudellisia resursseja panostaa kulttuuriin samassa laajuudessa iso-

jen kaupunkimaisten kuntien kanssa.  

 

Myös kulttuuripalveluiden käytön aktiivisuudessa kaupunkimaiset kunnat erottu-

vat edukseen. Tilastokeskuksen keräämien tietojen mukaan alue-erot kulttuurin 

kulutuksessa ovat Suomessa EU-maiden suurimpia, kun verrataan tiheään ja 

harvaan asuttuja alueita. Maakuntakeskukset pysyttelevät kulttuurin kulutuk-

sessa vielä pääkaupunkiseudun vauhdissa jossakin määrin, mutta siitä pienem-

pien yksiköiden kohdalla tilanne on huono. (Kangas & Kivistö 2011, 27–28.) On 

ymmärrettävää, että pienemmissä kunnissa tarjonnan ollessa vähäisempi myös 

palveluiden käyttö on pienempää. Kulttuuripalveluiden runko ei tällaisilla paikka-

kunnilla rakennu nimiesiintyjien tai vos-laitosten varaan, vaan on painotetusti 

omasta yhteisöstä kumpuavaa. Tällaisessa toimintaympäristössä paikkakunnan 

tai alueen omien verkostojen hyödyntäminen kasvattaa merkitystään. Erilaiset 

yhdistykset, yhteisöt, yritykset ja aktiivit nousevat korostettuun rooliin. Pienem-

pien kuntien kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden paras mah-

dollistaja on moniääninen yhteisö.  

 

Kuntaliiton kulttuuripalveluille linjaamissa kehittämisen painopisteissä taide- ja 

kulttuuripalveluiden halutaan näkyvän kuntien strategioissa, sillä kulttuuri on pe-

ruspalvelu, joka luo ympärilleen elinvoimaa ja tukee asukkaiden hyvinvointia. Se 

toimii myös asukkaiden identiteetin rakentajana ja yhteisöllisyyden vahvistajana. 

(Winqvist 2012, 61) Pienistäkin kunnista on mahdollista rakentaa elinvoimaa ja 
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hyvinvointia säteileviä kulttuurikuntia, kun tiedostetaan realiteetit palveluiden laa-

juuden suhteen ja tehdään toimintaa omista vahvuuksista käsin yhteisön moni-

äänisyyttä hyödyntäen. Kulttuurisen tasa-arvon toteutumisen kannalta on ehdot-

toman tärkeää, että kulttuuripalvelut ovat tulevaisuudessakin saavutettavissa riit-

tävällä tavalla eripuolilla laajaa Suomea. Esimerkiksi Kainuussa pitkät välimatkat 

voivat aiheuttaa haasteita. Pienet kunnat eivät pysty kilpailemaan kulttuurin saa-

tavuudessa, saavutettavuudessa ja kulutuksessa isompiensa kanssa, mutta vä-

estön tarpeet omalle kulttuuriselle ilmaisulle, hyvinvoinnille ja kunnan yleiselle vi-

reydelle ovat yhteneväiset isompien kuntien kanssa. Kysymys onkin siitä, miten 

palvelutarjonta saadaan suhteutettua oikealla tavalla kunnan toimintaympäris-

töön. 

 

Kunnallisia palveluita koskevien muutosten perustelut on voitu jakaa kahteen ryh-

mään. Tavoitteena on ollut toisaalta palvelujen kustannusten alentaminen, ja toi-

saalta kunnallisen päätöksenteon siirtäminen lähemmäksi kansalaisia. (Kangas 

& Ruokolainen 2012, 12.) Tulevaisuudessa kuntien tehtäväkenttä on muuttu-

massa voimakkaasti, mikäli hallituksen kaavailema sosiaali- ja terveysuudistus 

toteutuu suunnitellusti. Uudistuksen toteutuessa muun muassa sosiaali- ja ter-

veydenhuollon tehtävät siirtyisivät kunkin kunnan kotimaakunnan vastuulle vuo-

desta 2021 alkaen (Verkkosivusto Mikä on sote-uudistus, Valtioneuvosto 2018). 

Kunnat tulevat myös edessä olevan kuntauudistuksen jälkeen vastaamaan mo-

nista palveluista, joilla on vaikutusta asukkaiden hyvinvointiin. Näihin palveluihin 

kuuluvat myös kulttuuripalvelut. (Verkkojulkaisu Mikä on sote-uudistus, Valtio-

neuvosto 2018.)  
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Kuva 2. Tulevaisuuden kunnan roolit. Lähde: Kuntaliitto 

Uudistuvassa ympäristössä kuntien on löydettävä roolinsa ja perustehtävänsä 

uudelleen. Tämän ne pystyvät tekemään jatkossa entistä paremmin paikallisten 

vahvuuksien ja kuntalaisten tahdon mukaisesti (Nyholm, Haveri & Majoinen ym. 

2017, 543). Kuntaliitto (Verkkosivusto Erilaisten kuntien roolit, vahvuudet ja toi-

mintaedellytykset, Kuntaliitto 2018) on todennut kunta 2021-kehittämisohjelman 

verkkoaineistossaan tulevaisuuden kuntien olevan paikallisen identiteetin ja de-

mokratian, kuntalaisten hyvinvoinnin sekä alueen elinvoiman edistämisestä vas-

tuussa. Kuntaliiton mukaan myös lähes kaikissa kunnan toiminnoissa voidaan 

nähdä vaikutuksia kuntalaisten hyvinvointiin ja paikkakunnan elinvoimaisuuteen. 

Tässä kaikessa on aistittavissa ajatus siitä, että tulevaisuuden kunnissa hallinto-

alojen väliset raja-aidat madaltuvat ja yhteistyötä tehdään isompien tavoitteiden 

saavuttamiseksi läpi hallintokuntien aina yhdistyksiin, yhteisöihin ja kuntalaisiin 

asti.   

 

 

2.1 Suomussalmi toimintaympäristönä 

 

Suomussalmi on vireä, noin 8000 asukkaan kunta Kainuussa. Maakuntakeskus 

Kajaaniin Suomussalmelta on matkaa noin 110 kilometriä. Tilastokeskuksella on 

käytössä järjestelmä, jossa se luokittelee kunnat kolmeen luokkaan: kaupunki-

maisiin kuntiin, taajaan asuttuihin kuntiin ja maaseutumaisiin kuntiin. Määritelmän 

mukaan taajaan asuttuihin kuntiin kuuluvat ne kunnat, joiden väestöstä vähintään 

60 prosenttia, mutta alle 90 prosenttia asuu taajamissa ja suurimman taajaman 
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väkiluku on vähintään 4 000, mutta alle 15 000. Suomussalmi kuuluu rakenteel-

taan taajaan asuttujen luokkaan. (Tilastokeskus 2015, 24, 35) Suomussalmen 

kuntaorganisaatiossa kulttuuritoimintaan kuuluvat sisällöt jakautuvat kolmen eri 

hallinnollisen yksikön toteutettavaksi. Tässä jakotavassa kirjastopalvelut vastaa-

vat kirjastotoiminnasta, kansalaisopisto Kianta-Opisto vastaa vapaasta sivistys-

työstä, sekä taiteen perusopetuksesta ja kulttuuripalveluiden yksikkö yleisen kult-

tuuritoimen tehtävistä. Kaikki edellä mainitut yksiköt kuuluvat sivistyspalveluiden 

toimialaan, jonka toimialajohtaja on sivistysjohtaja. Toimiala toimii sivistyslauta-

kunnan alaisuudessa. Kulttuuripalveluiden palveluyksikön esimies on kulttuuri-

tuottaja. Palveluyksikön esimies vastaa yksikön toiminnasta sekä johtaa ja kehit-

tää toimintaa toimialajohtajan alaisuudessa (Suomussalmen kunnan hallinto-

sääntö 2017, 6, 8-10). Tässä kehittämistehtävässä keskitytään palveluiden kehit-

tämiseen kulttuuripalveluiden yksikön näkökulmasta. Tämä ei ole kuitenkaan tar-

koittanut sitä, että hallintokuntien väliset hierarkkiset rajat olisivat toimineet jon-

kinlaisena muurina toimenpideohjelman suunnittelussa. Suuri osa kulttuuripalve-

luista toteutetaan yhteistyössä vapaaehtoisten ja kolmannen sektorin kanssa. 

Vaikka toimenpiteitä määrittää kuntaorganisaatio, on yhteisö laajemmin mukana 

kehittämisen todeksi tekijöinä. Kulttuuripalveluiden kehittäminen tulee kosketta-

maan välillisesti monia eri sidosryhmiä. Tulevaisuuden suunnittelu ja toimenpitei-

den toteutus ei katso organisaatio- tai hallintokuntarajoja.  

 

 
Kuva 3. Kunnan henkilöorganisaatio. Lähde: Suomussalmen kunnan hallintosääntö 

 
Sivistyslautakunta johtaa ja kehittää sivistystoimialaa ja vastaa palvelujen tulok-

sellisesta järjestämisestä. Se seuraa ja arvioi palvelujen vaikuttavuutta ja varaa 

asukkaille ja käyttäjille mahdollisuuden osallistua palveluiden suunnitteluun ja ke-

hittämiseen. Se myös valmistelee toimialaansa koskevat kunnanhallituksen ja 
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kunnanvaltuuston käsiteltäväksi tulevat asiat ja huolehtii päätösten täytäntöönpa-

nosta. Sivistyslautakunnan tehtävänä on huolehtia toimialansa toiminnan, talou-

den ja organisaation kehittämisestä, asettaa tavoitteita ja seurata toiminnan tu-

loksia sekä ohjata ja valvoa toimialansa suunnittelua ja toteutusta. (Suomussal-

men kunnan hallintosääntö 2017, 8-10.) Kulttuuripalveluiden sivistyslautakun-

taan valmistelemia asioita ovat esimerkiksi vuosittain toistuvat kulttuurin koh-

deavustukset, kulttuurihankkeet ja yksikön talousarvioesitys ja tilinpäätös.  

 

Kulttuuripalvelujen tuottamisessa on useita mahdollisia malleja; osan palveluista 

kunta tuottaa itse, osa tuotetaan ylikunnallisesti ja osan tuottamisesta vastaavat 

muut oikeushenkilöt joko sopimuspohjaisesti tai kunnan avustamana (Kangas & 

Kivistö 2011, 23). Suomussalmella on katsottu olevan tarvetta kulttuuritoimin-

nasta päätyönään vastaavalle viranhaltijalle. Tässä suhteessa Suomussalmi 

erottuu edukseen monesta vastaavan kokoluokan kunnasta, joissa kulttuuritoi-

mea hoidetaan yhdistelmävirkana, palvelut ostetaan yhdistykseltä tai yritykseltä, 

tai niihin ei panosteta ollenkaan. Aluehallintoviraston (Verkkoaineisto Kulttuuri-

palveluiden taloudelliset resurssit, Aluehallintovirasto 2018) tilastoista käy ilmi, 

että vuonna 2016 yleisestä kulttuuritoimesta vastaavan henkilön virka tai toimi oli 

yhdistelmävirka Manner-Suomen alueella 65 prosentilla kyselyyn vastanneista 

kunnista, vastaavan lukeman ollessa Pohjois-Suomen AVI-alueella (johon Suo-

mussalmi kuuluu) 75 prosenttia.  

 

Suomussalmi kuuluu siis vähemmistöön kokonaisella viranhaltijallaan. Kyse on 

osittain arvovalinnasta, joka on panostus kunnan elinvoimaiseen kulttuurielä-

mään ja ihmisten hyvinvointia edistävään lähipalveluun. Pitkien välimatkojen Kai-

nuussa tämä on iso palvelus palveluiden saavutettavuuden, saatavuuden ja kun-

nan yleisen vireystilan kannalta. Tilasto ei tietenkään suoraan kerro, kuinka suuri 

osuus Manner-Suomen jäljelle jäävästä 35 prosentista on ulkoistanut kulttuuri-

palvelunsa yhdistykselle tai yritykselle, kuinka suuressa osassa on 100 prosent-

tinen viran- tai toimenhaltija, tai kuinka suuressa osassa kuntia kulttuuriin ei pa-

nosteta yleisen kulttuuritoimen osalta ollenkaan. Tilasto osoittaa kuitenkin karusti, 

kuinka jakautunutta henkilöresurssien valossa kulttuuripalveluiden järjestämisen 

laajuus Suomen kunnissa on. Lainsäädäntö antaa kunnille vapauden järjestää 
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kulttuuripalvelut parhaaksi katsomallaan tavalla, josta seuraavaa vastuuta eriko-

koiset ja näköiset kunnat toteuttavat monenkirjavalla tavalla. 

 

Näyttäisi kuitenkin siltä, että kunnallisissa kulttuuritoimissa itse uskotaan kunnal-

listen kulttuuripalveluiden tulevaisuuteen. Vuonna 2010 Jyväskylän yliopiston ja 

Cuporen kulttuuritoimille toteuttamassa tutkimuksessa kysyttiin, mitkä ovat kun-

tien tärkeimmät kunnan itse tuottamat kulttuuripalvelut 10 vuoden kuluttua. Aino-

astaan kaksi vastaajaa arveli, että kuntien tuottamia kulttuuripalveluja ei enää ole, 

vaan toiminta järjestetään erilaisten kumppanuuksien avulla. Tutkimus toteutettiin 

Lapin, Pohjois-Karjalan, Keski-Suomen, Pohjanmaan, Pirkanmaan ja Itä-Uuden-

maan maakunnissa sijaitsevissa kunnissa sekä Helsingin, Espoon ja Vantaan 

kaupungeissa. Vastauksia kyselyyn kertyi 78 kappaletta. Niissä kunnissa, joissa 

oli kokoaikainen kulttuuritoimen työntekijä, vastanneista 70 prosentissa koettiin 

kuntien tuottamien kulttuuripalvelujen merkityksen lisääntyneen tutkimusta edel-

täneen viiden vuoden aikana. (Kangas & Ruokolainen 2012, 17, 30, 54-55.) Pa-

nostukselle kulttuuriin nähtiin siis selkeää käytännön hyötyä ainakin kulttuuritoi-

mien itsearviossa. Tärkeämpi kysymys tietysti olisi, kuinka kuntalaiset palvelui-

den käyttäjinä asian näissä kunnissa kokivat. Joka tapauksessa uskon henkilö-

resurssiin panostamisen näkyvän positiivisesti itsearvioinnin ohella myös kunta-

laisten päivittäisessä elämässä. 

 

Suomussalmen kunnan kulttuuripalveluiden toimintayksikön tehtäviin kuuluvat 

tapahtumien ja erilaisten vierailuesitysten järjestämisen ohella kulttuurin koh-

deavustukset, kotiseutumuseon ylläpito, erilaisten tapahtumien toteutuksessa 

auttaminen ja tapahtumien järjestäminen, sekä kulttuurihankkeiden hallinnointi ja 

maakunnallinen kulttuurin edistämistyö. Yksikön palveluksessa on kulttuurituot-

taja, jonka alaisuudessa työskentelevät kausiluontoisesti museon työntekijät ja 

ajoittaiset harjoittelijat. Kulttuurihankkeiden aikana yksikön henkilöresurssi voi 

täydentyä hanketyöntekijöillä. Henkilöstön vahvuus on pieni, mutta suhteutettuna 

valtakunnallisesti muihin kuntiin, tilanteen voidaan nähdä olevan hyvä. 

 

Miten Suomussalmen kunta sitten sijoittuu kuntakentälle kulttuuripalveluihin pa-

nostuksessaan? Suomussalmen kunta on ollut viime vuosina Kuntamaisema 
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Oy:n asiakkaana, jonka toimittamana on saatu vertailutietoa eri kunnan tuotta-

mien palvelujen kustannustehokkuudesta verrattuna muihin kuntiin. Kuvassa 4 

esitellään vertailu kulttuuripalveluiden osalta. Ennen tilastojen tarkempaa tarkas-

telua, on syytä esittää yleinen kriittinen huomio tilastojen vertailuun liittyen. Suh-

taudun hiukan kyseenalaistaen kuntien kulttuuripalveluiden vertailuun pelkkien 

lukujen valossa. Ne eivät nimittäin suoraan kerro, mitä sijoitetulla euromäärällä 

on saatu. Palveluiden tuotantotavoissa on eroa, palvelulta halutaan erilaisia asi-

oita ja palveluihin ollaan valmiita panostamaan eri tavoilla. Myös eri hallintokun-

nat voivat rahoittaa kulttuuritoiminnaksi luokiteltavaa toimintaa, sen näkymättä 

varsinaisesti kulttuuritoimen tilinpäätöstiedoissa.  

 

Euromäärien vertailun sijaan tärkeämmäksi kuntakotaiseksi kysymyksesi tulisikin 

kulttuuripalveluiden osalta nostaa se, saadaanko kunnassa sijoitetulla panoksella 

palvelut sen laajuisena ja laatuisena kuin ne halutaan. Pelkkiä euromääriä ver-

tailemalla ei saada tietoa siitä, mitä kaikkea sijoitetulla rahalla kuntalaisille tuote-

taan. Suuntaa antavia tietoja tilastoista on toki mahdollista saada.                  

                                      

 
Kuva 4. Yleisen kulttuuritoimen nettomenot / asukas vuonna 2017. Lähde: Kuntamaisema Oy 

 

Kuntamaiseman (Verkkopalvelu, Kuntamaisema 2018) raportissa nähdään Suo-

mussalmen ja 30 verrokkikunnan yleisen kulttuuritoimen panostus kulttuuriin net-

tona (euroa/asukas). Tilastosta on suodatettu pois kaupunginteattereiden ja -or-

kestereiden aiheuttamat kustannukset, joihin liittyvää toimintaa joissakin vertailun 

kaupungeissa on. Tähän olen päätynyt tässä yhteydessä siksi, että tilastot olisi-
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vat eri kuntien osalta vertailukelpoisempia yleisen kulttuuritoimen osalta. Suo-

mussalmen vuoden 2017 yleisen kulttuuritoimen nettopanostus on tilaston mu-

kaan 24 euroa / asukas, josta 2 euroa / asukas koostuu kulttuuriavustuksista ja 5 

euroa / asukas museotoiminnasta. Loput 17 euroa koostuvat yleisen kulttuuritoi-

men toiminnasta, esimerkiksi tapahtumista ja henkilöstökuluista. Verrattaessa 

vuoteen 2016, Suomussalmen nettopanostus kulttuuriin on kasvanut hiukan, 

vuoden 2016 kokonaispanostuksen ollessa yleisen kulttuuritoimen osalta 17 eu-

roa.  

 

Tilaston perusteella Suomussalmen voidaan todeta sijoittuvan keskiluokkaan ta-

loudellisessa panostuksessaan. Selvästi vähemmän panostavat erottuvat jou-

kosta, mutta sitten on myös selvästi enemmän panostavia kuntia. Näiden jou-

kossa on keskisuuria kaupunkeja, mutta hieman yllättäen myös Suomussalmen 

kokoluokan kuntia, kuten naapuri Taivalkoski (63 €) ja Ähtäri (79 €), joiden väki-

luku on joitakin tuhansia Suomussalmea alhaisempi. Naapurikaupunki Kuhmo si-

jaitsee tilastossa Suomussalmen rinnalla, kun taas muista kainuulaiskunnista 

Sotkamo ja Puolanka pitävät peräsijoja kulttuuriin panostuksessa.  

 

Toisen näkökulman tilastoihin tarjoaa Aluehallintovirasto. Sen vuonna 2018 jul-

kaisemassa valtakunnallisessa arvioinnissa (Verkkoaineisto Kulttuuripalveluiden 

taloudelliset resurssit vuonna 2016, Aluehallintovirasto 2018) todettiin, että kult-

tuuritoiminnan osuus kuntien taloudesta on pieni. Yleisen kulttuuritoimen netto-

käyttökustannukset Manner-Suomen kunnissa vuonna 2016 sijoittuivat 0-65 eu-

roon / asukas. Pohjois-Suomen AVI-alueen osalta vastaava luku oli 0-61 euroa / 

asukas. Tulevaisuudessa kuntien taloudellinen tilanne ei näytä ainakaan vahvis-

tumisen merkkejä. Jatkossa onkin tärkeää miettiä, kuinka käytettävissä olevilla 

taloudellisilla resursseilla saadaan tuotettua mahdollisimman laadukkaita kulttuu-

ripalveluita. Kyse on toisaalta käytettävissä olevien henkilöresurssien mahdolli-

simman tehokkaasta käytöstä, toisaalta sisältöihin kohdistettavien rahojen paino-

pisteiden tarkasta miettimisestä.  

 

Kunnan tehtäväaluetta paikallisen kulttuuritoiminnan tukemisessa voidaan jäsen-

tää kahdella tavalla. Toisaalta voidaan erottaa kunnan oma toiminta, kolmannen 
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sektorin toiminta ja yritystoiminta. Toisaalta kunnissa tuetaan ammattimaista toi-

mintaa, harrastustoimintaa ja kulttuuripalvelujen käyttöä. (Kangas & Kivistö 2011, 

31) Kun puhutaan tulevaisuuden kulttuurikunnasta, on siis puhuttava kunnan 

tuottamasta kulttuuritarjonnasta, taloudellisesta vipuvoimasta jolla tuetaan yhdis-

tysten ja yritysten kulttuurisisältöjä, porkkanoista kuntalaisten omaan harrastus-

toimintaan ja kannustimista kulttuuripalveluiden käyttöön. Ensiksi mainitut ovat 

rakennusaine kulttuuripalveluille ja viimeksi mainitut kynnyksen madaltajia palve-

luiden käyttöön. Asiaa voi havainnollistaa vaikkapa seuraavasti: 

 

 
Kuva 5. Kunnallisen kulttuuritoiminnan kolme linjaa. 

 

Tällä jaottelulla Suomussalmella kulttuuripalvelut toimivat kaikkia kolmea linjaa 

hyödyntäen. Kunta tuottaa itse kulttuuripalveluita, tukee muiden tuottamaa toi-

mintaa ja aktivoi eri käyttäjäryhmiä aktiivisesti kulttuuripalveluiden pariin. Ensim-

mäisessä linjaan Suomussalmella kuuluvat mm. erilaiset tapahtumat, vierailuesi-

tykset, retket, seminaarit, museot ja näyttelyt. Edellä esitellyssä jaottelussa en-

simmäisen ja toisen linjan välinen suhde on tärkeä. Samalla se on yksi oleellisim-

mista asioista tulevaisuuden kulttuurikunnista puhuttaessa. Niissä kunnissa 

joissa kulttuuripalveluita tuotetaan kunnan toimesta, ensimmäisen linjan merkitys 

korostuu. Tällöin kunnan omat palvelut toimivat palvelutarjonnan runkona. Mitä 

vähemmän omaa tuotantoa (tai henkilöresurssia) on, sitä oleellisempaan osaan 
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nousee linjan kaksi merkitys. Jos kunnassa toteutetaan kulttuuripalveluiden jär-

jestämisvastuuta ulkoistamalla kulttuuripalvelut yhdistykselle tai yritykselle kas-

vaa linjan kaksi merkitys, linjan yksi ollessa kokonaan pois pelistä.  

 

Koska Suomussalmella kunta tuottaa omat kulttuuripalvelut, jää linjan kaksi teh-

täväksi toimia vipuvoimana ja kannustimena erilaisten kuntalaisten omien tapah-

tumien toteuttamiseen. Tätä toteutetaan myöntämällä kulttuuritoimintaan vuosit-

tain kohdeavustuksia, jotka mahdollistavat saatavuuden näkökulmasta laajem-

man kulttuuritarjonnan. Avustuksia pystyvät hakemaan yksityishenkilöt ja yhtei-

söt. Avustukset pyritään kohdistamaan siten, että niillä toteutettavat hankkeet 

saavuttaisivat suuren yleisöpohjan tai koskettaisivat muutoin laajaa joukkoa ih-

misistä. Kohdeavustukset ovat erinomainen tapa lisätä kuntalaisten aktiivisuutta, 

luoda kuntaan positiivista tekemisen henkeä ja monipuolistaa kulttuuritarjontaa 

suhteellisen pienillä taloudellisilla panostuksilla. Avustettavat kohteet eivät myös-

kään sido kulttuuripalveluiden henkilöstöä toteutustyöhön. Kaikki osapuolet voit-

tavat. Lisäksi sivistyslautakunta myöntää vuosittain harrastajakulttuurirahaston 

tunnustuspalkinnon kulttuuritoiminnassa ansioituneelle yksityiselle henkilölle tai 

yhteisölle. Tämän toivotaan lisäävän yhteisöllisyyttä, kannustavan järjestämään 

erilaisia tapahtumia, ja ennen kaikkea toimimaan kiitoksena aktiivien tekemälle 

arvokkaalle kulttuurityölle paikkakunnalla.  

 

Kolmannella linjalla pyritään kannustamaan ihmisiä tarjolla olevien kulttuuripal-

veluiden käyttöön. Suomussalmella tätä pyritään edistämään alhaisilla pääsylip-

pujen hinnoilla ja toisaalta tukemalla avustuksilla muiden järjestämiä tapahtumia, 

jolloin näiden tapahtumien pääsylipun hintaa saadaan laskettua tai jopa koko-

naan poistettua. Kolmanteen linjaan kuuluvat myös olennaisena osana ryhmät, 

jotka syystä tai toisesta eivät ole perinteisten kulttuuripalveluiden saavutetta-

vissa. Suomussalmen kunta on aktiivisesti mukana Kulttuuria kaikille-palvelun 

suunnittelemassa Kaikukortti-toiminnassa, jossa heikossa taloudellisessa tilan-

teessa oleville ihmisille tarjotaan mahdollisuus osallistua erilaisiin kulttuuritilai-

suuksiin tai kansalaisopiston kurssitoimintaan veloituksetta. Kaikukortti on ollut 

Kainuussa maakunnallisesti käytössä kokeiluvuodesta 2016 alkaen, jääden maa-

kuntaan vakiintuneeksi käytännöksi kokeilun päätyttyä.  
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Heikossa taloudellisessa tilanteessa olevien lisäksi ryhmään kuuluvat esimerkiksi 

lapset, nuoret ja palvelu- ja hoitokodeissa asuvat vanhukset. Kulttuuripalveluiden 

yksiköllä on lasten ja nuorten kulttuuripalveluita varten erillinen kulttuurikasvatuk-

sen budjetti, jota käytetään erilaisten kulttuuriesitysten järjestämiseen osaksi var-

haiskasvatuksen ja koulujen arkea. Vastaavalla tavalla rahaa panostetaan vuo-

sittain hoitokodeissa järjestettäviin kulttuuritilaisuuksiin. Lisäksi tärkeimpiin juhliin 

järjestetään tarpeen mukaan kuljetukset hoitokodeista. Kolmannen linjan yti-

messä ovat myös kulttuuripalveluiden markkinointi ja tiedottaminen. Vaikka kunta 

tuottaisi ja tukisi miten hienoja kulttuurisisältöjä tahansa, ei tästä ole hyötyä, ell-

eivät ihmiset tiedä tarjolla olevista palveluista. Saavutettavuus ja saatavuus kai-

paavat rinnalleen myyntimiestä. 

 

Edellä hahmottelemassani kaaviossa (kuva 5) olen sijoittanut kunnan arvot sito-

maan eri toimintalinjat yhteen. Tausta-ajatuksena on, että kunnan poliittisten 

päättäjien ja viranhaltijoiden tahtotila, strateginen näkemys ja toimintaa ohjaavat 

arvot vaikuttavat siihen, miten kulttuuripalveluita kussakin kunnassa tuotetaan. 

Lopulta on aina kysymys rahasta, jota voi käyttää hyvin eri tavoin kuntalaisten 

hyväksi. Raha on väline jota taustalla ohjaavat arvovalinnat kohdistavat eri ta-

voin. Yhtä oikeaa mallia kulttuuripalveluiden järjestämiseen ei monen kirjavassa 

kuntakentässä ole. Yhden lääke on toisen myrkky. Puhuttaessa tulevaisuuden 

kulttuurikunnista ja määritettäessä toimenpiteitä tuleville vuosille, puhutaan näi-

den toimintalinjojen vahvistamisesta, joka realisoituu osoitettuina erillisinä toi-

menpiteinä kuvatuille linjoille. 

 

 

2.2 Kuntastrategia tiennäyttäjänä 

 

Lokakuussa 2017 Suomussalmen kunta otti käyttöönsä uuden kaikkia hallinnon-

aloja koskevan kuntastrategian. Uuden kuntastrategian valmistelun aikana mieli-

piteensä strategiasta saivat esittää yhteisöt (esimerkiksi kyläparlamentit, yrittäjät 

ja vanhusneuvosto), kuntalaiset, yrittäjät ja poliittiset päättäjät (Suomussalmen 

kunnan kuntastrategian valmistelun vaiheet 2017, 1). Tämän toimenpideohjel-

man laatimisen kannalta strategiauudistus ajoittui hyvään ajankohtaan. Tällä ta-

valla kulttuuripalveluille toimenpideohjelmassa asetettavat painopistealueet ja 
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kehittämistoimet tulevat olemaan konkreettisia välineitä uuden strategian toteu-

tukseen. Paikalliseen näkemykseen saadaan samalla yhdistettyä kulttuuripalve-

luiden valtakunnalliset kehityssuunnat ja tulevaisuuskuvat.   

 

Suomussalmen kunnan visio on olla Erä-Kainuun elinvoimainen keskus ja hyvin-

voiva yhteisö, joka on kansainvälisesti tunnettu luonto-, liikunta- ja erämatkailu-

kohde, pohjoismaiden kiinnostavin sotahistoriallinen matkailukohde ja yrittävien 

ihmisten asuinpaikka (Suomussalmen kuntastrategia 2017, 2). Visio on kuva 

siitä, millainen on organisaation mielestä paras mahdollinen tulevaisuus (Hiltunen 

2012, 220). Kunnan visiossa on tavoitettu hyvin paikalliset vahvuudet, joiden ve-

tureina toimivat luontomatkailussa kesällä 2017 Hossaan avattu Suomi 100-kan-

sallispuisto ja sotahistoriastaan laajalti tunnettu Raatteentie. Molempiin maini-

tuista sisältyy valtavasti myös kulttuurimatkailullista potentiaalia.   

 

Suomussalmen kunnan missiona on olla jatkossa rohkeasti toimiva yhteisö, joka 

järjestää ja tuottaa kuntalaisten tarvitsemat laadukkaat hyvinvointipalvelut, sekä 

kehittää laajassa yhteistyössä vahvuuksiinsa perustuvaa elinvoimaa (Suomus-

salmen kuntastrategia 2017, 2). Organisaation missio on sidosryhmien arvojen ja 

odotusten kanssa linjassa oleva tarkoitus. Se vastaa kysymykseen, miten ja miksi 

organisaatio on olemassa. (Hiltunen 2012, 219.) Suomussalmen kunnan ar-

voissa nousevat esille muun muassa sivistys ja kulttuuri, jotka rakentuvat oma-

leimaisen ja elävän kulttuurin ympärille (Suomussalmen kuntastrategia 2017, 4). 

 

Uusi kuntastrategia sisältää tavoitteita, joihin toimintayksiköt pyrkivät vastaa-

maan palvelutarjonnassaan yksikön toiminnan omista lähtökohdista käsin. Stra-

tegian tavoitteet näkyvät siis eri yksiköissä eri tavoin, eivätkä kaikki yksiköt pysty 

edistämään, ainakaan suorasti, kaikkien tavoitteiden toteutumista. Suomussal-

men kunnassa määritetään joka vuosi talousarvion laatimisen yhteydessä jokai-

selle toimintayksikölle seuraavaa toimintavuotta koskevat vuosikohtaiset sanalli-

set tavoitteet, jotka hyväksyy kunnanvaltuusto talousarvion käsittelyn yhtey-

dessä. Vuodelle 2018 toimintayksiköille määritetyissä strategisten päämäärien 

mukaisissa tavoitteissa hyödynnettiin ensimmäistä kertaa uutta kuntastrategiaa. 

Siirtymä vanhasta uuteen tapahtui vauhdista, sillä tavoitteet oli asetettava hyvin 
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nopeasti uuden strategian valmistuttua talousarviovaiheen tuntumassa. Kulttuu-

ripalveluiden osalta päädyttiin laatimaan seuraaviin kuntastrategiassa esitettyihin 

päämääriin liittyviä toimenpiteitä, mittareita ja tavoitetasoja vuodelle 2018:  

 
Kuva 6. Kulttuuripalveluiden yksikön toiminnan tavoitteet vuodelle 2018. Lähde: Suomussalmen kunta 

 

Ehkäpä tärkeimpänä päämääränä kuntastrategiasta esiin nousi kulttuuripalvelui-

den osalta ketään ei jätetä-päämäärä. Tähän päämäärään kuuluva kaikki mu-

kaan-tavoite pitää sisällään strategian mukaisen ajatuksen siitä, että kaikki kun-

talaiset lähtökohdistaan riippumatta saadaan osallistumaan kulttuuritoimintaan. 

Tähän tavoitteeseen sitoutuminen osana kulttuuripalveluiden yksikön toimintaa 

oli luontevaa. Tapahtuma- ja kulttuurituotantojen osalta tämä piti sisällään ajatuk-

sen siitä, että kulttuuripalvelujen tarjonnassa huomioidaan erilaiset kohderyhmät 

ja osallistujat. Samoin haluttiin keskittyä siihen, että tarjonnassa huomioidaan 

kattavasti eri taiteenaloja. Yhteisölliset tapahtumat, joissa kuntalaisilla on mah-

dollisuus päästä pelkän passiivisen kokemisen lisäksi tekemään yhdessä tapah-

tumaa, nousivat niin ikään itseoikeutetusti osaksi tavoitteen mittaristoa. Toiseksi 

itsenäiseksi toimenpiteeksi kaikki mukaan-tavoitekokonaisuuteen nousi kunta-
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laisten oman kulttuuritoiminnan tukeminen ja edistäminen. Tähän pyritään yhtei-

söille ja yksityisille henkilöille hakemusten perusteella myönnettävillä kulttuuritoi-

men kohdeavustuksilla. Nämä vuosittain haettavissa olevat avustukset ovat tär-

keä vipuvoima kuntalaisten itse toteuttamien kulttuurituotantojen toteuttamiseksi. 

Siinä missä tapahtumat saattavat kuntalaisia yhteen, on kulttuurin kohdeavustuk-

silla saatu samansuuntaisia tuloksia. 

 

Toisena tavoitteena päämäärään pääsemiseksi kulttuuripalveluiden toiminta-

suunnitelmassa nostettiin kokonaisuus, jossa palveluja kehitetään paikallisesti 

yhteisöjen kanssa aktiivisella kumppanuudella. Tämä tulisi nähdä itsestään sel-

vänä tavoitteena, sillä kulttuuripalveluita tehdään kuntalaisille. Tällöin kuntalais-

ten kuuleminen on perustellusti tärkeää. Erilaiset yhteisöt ja yhdistykset edusta-

vat kattavasti kuntalaisia. Samalla ne ovat hyviä ja välttämättömiä yhteistyökump-

paneita erilaisten kulttuurituotantojen ja tapahtumien toteutuksessa. Pienten re-

surssien kulttuuritoimiston on vaikea yksin tuottaa isoja kokonaisuuksia. Myös 

valtakunnallisissa selvityksissä ja suosituksissa on korostettu paikallisten ja alu-

eellisten yhteisöjen kanssa tehtävän yhteistyön tärkeyttä osana kulttuuripalveluita 

(Winqvist 2012, 61; Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä 2018, 52).  

 

Viimeisenä kokonaisuutena ketään ei jätetä-päämäärässä on tavoite siitä, että 

kunnan palvelut järjestetään asiakaslähtöisesti. Kuntalaisten palautteen kuunte-

leminen tarjonnasta ja siihen liittyvistä toiveista on tärkeää ja se antaa myös 

suuntaviivoja tulevaisuuden tapahtumien kehittämiseen. Yleisin saapuva palaute 

liittyy siihen, että ”pitäisi saada pöhinää keskustaan”. Ihmisillä on tarve nähdä 

toisiaan ja tapahtumat nähdään luontevana kohtaamispaikkana, jossa eri-ikäiset 

kuntalaiset voivat tavata toisiaan. Edellä esitetyillä tavoitteilla kulttuuripalveluiden 

yksikkö pyrkii siihen, että ketään ei jätettäisi, vaan kaikki kuntalaiset tempautuisi-

vat tavalla tai toisella osaksi yhteisöä ja sen elämää. 
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Kuva 7. Kulttuuripalveluiden yksikön toiminnan tavoitteet vuodelle 2018. Lähde Suomussalmen kunta. 

 

Toisena tärkeänä kokonaisuutena kuntastrategiasta kulttuuripalveluiden toimin-

tasuunnitelmaan nousi päämäärä, jossa todetaan, että Suomussalmella on 

vahva identiteetti ja omaleimainen kulttuuri. Päämäärässä viitataan myös luon-

nonrytmissä elämiseen. Tähän päämäärään pyritään tavoitteen asettelussa si-

ten, että omaleimaista kulttuuria hyödynnetään elinkeinotoiminnassa. Käytän-

nössä tämä tarkoittaa tiivistä yhteistyötä Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry:n 

ylläpitämän Teatteri Retikan kanssa.  

 

Toisena tavoitteena matkalla päämäärän saavuttamiseksi on tavoite siitä, että 

laadukkaalla sivistystyöllä ja kulttuuritoiminnalla vahvistetaan yhteisön identiteet-

tiä ja alueen omaleimaisuutta. Tässä tavoitteessa ollaan lähimpänä perinteistä 

kuvaa siitä, mikä on yleisen kulttuuritoimen tehtävä. Omaleimaisen kulttuurin 

esillä pitäminen ja oman identiteetin vaaliminen on kaikille kunnille ja alueille tär-

keä asia. Suomussalmella palkitaan vuosittain harrastajakulttuurirahaston tun-

nustuspalkinnolla paikkakunnan kulttuurityön eteen ansiokasta työtä tehnyt yksi-

tyinen henkilö tai yhteisö. Rahapalkinnon saajan valitsee sivistyslautakunta.  

 

Tärkeänä osa-alueena on myös museotoiminta, jolla pyritään vahvistamaan alu-

een ihmisten kotiseudun tuntemusta. Samalla eri-ikäiset ihmiset halutaan saada 

kiinnostumaan oman kotiseutunsa historiasta, tavasta elää ja olla. Kolmantena 

kokonaisuutena tavoitteeseen pyrkimisessä on Soiva metsä ja sen ainutlaatuisen 

ympäristön hyödyntäminen tapahtumapaikkana ja osana matkailutarjontaa. 
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Tämä matkailijoita kovasti kiinnostava ulkoilu- ja kulttuurikohteen yhdistelmä on 

mitä parhain paikka erilaisten kulttuuriproduktioiden järjestämiseen. Se on jo il-

man tapahtumiaankin yksi kysytyimmistä Suomussalmen matkailukohteista, 

jossa on mukava kävellä kilometrin lenkki metsässä ja soitella soittimia, tai kuun-

nella kun luonto soittaa niitä. 

 

Jatkossa tulevien vuosien toimintasuunnitelmat tulevat rakentumaan tämän ke-

hittämistehtävän myötä laadittavan toimenpideohjelman ympärille. Vuosittaiseen 

toimintasuunnitelmaan nostetaan toimenpideohjelmasta oleelliset toimenpiteet 

seuraavalle toimintavuodelle.  

 

Kuntastrategiasta on tärkeää havaita kaksi tasoa. Toisaalta pitkän aikavälin visio 

ja missio, ja toisaalta yksittäisen toimintavuoden tavoitteet. Visio ja missio sijait-

sevat huipulla, ja vuosittaiset toimenpiteet voisi ajatella portaina matkalla kohti 

huippua. Nyt laadittava toimenpideohjelma valaisee matkan ja tekee tulevien 

vuosien toimenpiteet näkyviksi. 

 

 

2.3 Kulttuuri- ja tapahtumatuotannot 

 

Hyvin tuotetut kulttuuripalvelut ovat poikkeuksetta yhteisön ytimessä oleva pal-

velu, joka näkyy ja kuuluu katukuvassa tapahtumien ja erilaisten kulttuuristen si-

sältöjen muodossa. Parhaimmassa tapauksessa kulttuuripalvelut ovat yhteisön 

liima, joka tuottaa iloa, yhteenkuuluvuuden tunnetta ja lisää oman asuinympäris-

tön arvostusta. Epäilemättä erilaiset kulttuuri- ja tapahtumatuotannot muodosta-

vat näkyvimmän osan kuntalaisille tuotetuista kulttuuripalveluista.  

 

Suomussalmella järjestetään vuosittain erilaisia kulttuurituotantoja, joiden koko 

vaihtelee yleensä pienistä keskisuuriin. Järjestävinä tahoina näillä tapahtumilla 

ovat yleensä joko yhdistykset, yhteisöt tai kunta. Joskus yhdessä, joskus erik-

seen. Suurinta iloa näissä tapahtumissa tuottaa mahdollisuus nähdä eri-ikäisten 

kuntalaisten paitsi nauttivan ohjelmasta, myös tapaavaan toisiaan. Pienessä kun-

nassa ihmiset kokoon saattavat tapahtumat valavat uskoa paikkakunnan vireyttä 

ja elinvoimaa kohtaan. Myös muut kulttuuriset sisällöt, kuten näyttelyt ja museot 
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ovat tärkeä osa kuntalaisille suunnattuja palveluita. Ihmisiä yhteen kokoaville ta-

pahtumille on Suomussalmella viime vuosina ollut kysyntää, joten kulttuuripalve-

luiden yksikkö onkin pyrkinyt huomioimaan toiminnassaan resurssien puitteissa 

tapahtumat, jotka kokoavat ihmisiä yhteen tekemään ja kokemaan yhdessä. 

 

Suomussalmella järjestettäviä kulttuurituotantoja voi lähestyä vaikkapa lajittele-

malla niitä vuosittain toistuviin ja kertaluonteisesti järjestettäviin tapahtumiin. 

Käyn seuraavaksi läpi Suomussalmen kulttuuritapahtumien kivijalkoja, joita on 

järjestetty useita vuosia, ja jotka siten kertovat jotain oleellista Suomussalmen 

toimintaympäristöstä ja luovat kuvaa mahdollisista kehityssuunnista.  

 

Talvisodasta tunnetun Raatteentien ympärille rakentuu ensimmäinen tapahtu-

mien kokonaisuus. Olen pyrkinyt vuosien varrella herättelemään tapahtumaper-

heajatusta, jossa kunnan kannalta tärkeiden matkailun kärkien ympärille luotai-

siin toimintaympäristö, jossa erilaisia teeman sopivia tapahtumia järjestetään eri 

vuodenaikoihin. Raatteentien kohdalla tämä ajatustapa tarkoittaisi tapahtumia, 

jotka linkittyvät Suomen ja Raatteentien historiaan, sekä kulttuurin ja liikunnan 

mahdollistamiin elämyksiin. Raatteentien kohdalla tapahtumaperheajattelu on to-

teutunut suhteellisen hyvin, sillä siihen linkittyviä tapahtumia löytyy niin liikunnan 

kuin kulttuurinkin alalta.  

 

Tammikuussa järjestettävä Raatteentie 5.1.1940-tapahtuma tuo esille Raatteen 

sotahistoriaa ja pyrkii houkuttelemaan sotahistorian äärelle toiminnallisen tapah-

tumapäivän avulla Raatteen Portin ympäristöön. Tapahtuman järjestelyistä ovat 

vastanneet paikalliset tapahtuma-aktiivit ja Raatteen Portin yrittäjä. Myös talviso-

dan päättymisen juhlatapahtumaa on perinteisesti vietetty maaliskuussa tavalla 

tai toisella Raatteen Portilla. Tammikuuhun ja maaliskuuhun ajoittuvat tapahtu-

mat tuovat kaivattua toimintaa ympäristöön matkailun sesonkikauden ulkopuo-

lella. Kolmantena vahvana Raatteen ympärille rakennettuna tapahtumana toimii 

Suomen historian vaiheisiin pureutuva Raate-seminaaritapahtuma, jonka tarkoi-

tuksena on herättää laajempaa keskustelua historiasta ja yhteiskunnallisesta ke-

hityksestä. Seminaarin ajankohta on vaihdellut vuosittain, mutta tänä vuonna ta-

pahtuma järjestetään marraskuussa. Tapahtuman kantavana ajatuksena on kes-
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kustella historiasta ympäristössä, jossa on vaikutettu ratkaisevasti Suomen tule-

vaisuuteen historian käännekohdassa. Tapahtuman tuottamisesta on vastannut 

kulttuuripalvelut yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Tapahtumien näkö-

kulmasta Raatteessa tapahtuu tasaisesti molempina vuosipuoliskoina.  

 

Toisena kokonaisuutena tapahtumatarjonnasta nousevat esiin kesätapahtumat. 

Suomen kesää kuvaillaan usein tapahtumien luvatuksi ajaksi, jolloin suomalaiset 

järjestävät toinen toistaan hullumpia ja yleensä heinäkuun puolivälin kahteen vii-

konloppuun ajoittuvia tapahtumia. Suomussalmen kesässä pääosassa on Teat-

teri Retikan kesäteatteri, joka tuo heinäkuun puolivälistä elokuun puoliväliin ulot-

tuvalla esityskaudellaan 8000–12000 kesäteatterin ystävää Suomussalmelle. 

Tämä vilkastuttaa katukuvaa, kesäteatterikävijöiden jalkautuessa Suomussal-

men keskustaan ravintoloihin, kahviloihin ja kauppoihin. Kesäteatterikauden 

ohella Teatteri Retikka tuottaa vuosittain kaksi muutakin teatteriensi-iltaa, jotka 

ajoittuvat kevääseen ja loppusyksyn pikkujoulukauteen.  

 

Tärkeässä osassa kesää on myös Suomussalmi rock-festivaali, jota on järjestetty 

useiden vuosien ajan. Tapahtuman ideana on kasata suomussalmelaislähtöiset 

bändit soittamaan kolmen päivän ajaksi eri puolille Suomussalmea levittäytyvään 

tapahtumaan. Tapahtuma toimii samalla myös entisten suomussalmelaisten ko-

koontumistapahtumana. Tapahtuma ajoittuu heinäkuun puolivälin vilkkaimpaan 

aikaan, jolloin myös kesäasukkaat ovat paikkakunnan palvelutarjontaa käyttä-

mässä. Kunnallisesta tarjonnasta kesää täydentää Kajaanin Runoviikko-festivaa-

lin kanssa yhteistyössä paikkakunnalle vuosittain tuotavat 1-2 vierailuesitystä fes-

tivaalin ohjelmasta. Vuosien varrella Kajaanin ohjelmasta esityksensä ovat Suo-

mussalmelle tuoneet muun muassa Ilkka Heiskanen, Kaj Chydenius ja Merja La-

rivaara.  

 

Myös kotiseutumuseo ja vartiomuseo avaavat ovensa, Kianta-laiva risteilee kor-

pikirjailija Ilmari Kiannon Turjanlinnaan ja yhteislauluillat keräävät ihmiset laula-

maan Jätkänpuistoon kesäkeskiviikkoisin. Kulttuurikohteet Soiva metsä ja Hiljai-

nen kansa heräävät eloon talvikauden jälkeen. Tämän lisäksi kuvataiteen ystä-

ville on tarjolla kirjaston Galleria Kiepissä kesänäyttely. Kesän tärkeä voimavara 

ovat myös erilaiset kylätapahtumat, jotka antavat kuntakeskuksen ulkopuolella 
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eläville ja kesäasukkaille mahdollisuuden kokoontua yhteen yhdessä kylien asuk-

kaiden kanssa.  

 

Myös syksyllä on aikaa tapahtumille. Syyspuolelle ajoittuvaa Kerkkäläiset-tapah-

tumaa vietetään elokuun lopulla Suomussalmen Kerkässä, tapahtuman ollessa 

suomussalmelaisten tapahtuma-aktiivien ideoima versio Venetsialaisista. Tapah-

tuma kerää Kerkkään bändimusiikin ystäviä kuuntelemaan musiikkia ja tapaa-

maan tuttuja. Syyskuun pimeyteen ajoittuvat Marjastuksen MM-kisat ja Taiteiden 

yö. Taiteiden yö on Suomussalmen syksyn ehdoton piristysruiske, joka saa kun-

talaiset vauvasta vaariin liikkeelle. Kokemuspohjaisen arvion perusteella se on 

suurin Suomussalmella ihmisiä liikkeelle saava yksipäiväinen tapahtuma uuden-

vuoden ilotulituksen ohella. Samoihin aikoihin Taiteiden yön kanssa ajoittuu Hos-

sassa järjestettävä tulitapahtuma, joka on vuosien varrella yhdistänyt Hossaan 

linkittyviä muinaisuskoja, syksyn pimeyttä ja kulttuuria yhteen mielenkiintoisella 

tavalla.  

 

Myös muutama teematapahtuma ansaitsee tulla mainituksi tässä yhteydessä. 

Tällaisia ovat hyvinvointiviikko ja vanhustenviikko. Ensiksi mainittua vietetään 

vuosittain helmikuussa ja sen tarkoituksena on tuoda esille ihmisten kokonaisval-

taista hyvinvointia. Tapahtumaviikon aikana tuodaan hyvinvoinnin teemoja esille 

muun muassa terveyden, liikunnan ja kulttuurin näkökulmista. Tapahtumassa 

ovat mukana laajasti kunnassa toimivat yrittäjät, yhdistykset, yhteisöt ja kunta.  

Vanhustenviikkoa puolestaan vietetään valtakunnallisesti vuosittain lokakuussa. 

Viikon aikana järjestetään iäkkäälle väestölle kohdistettua ohjelmaa vanhusneu-

voston toiveiden mukaisesti. Yleensä ohjelmaan on kuulunut pääjuhlan lisäksi 

esimerkiksi erilaisten vanhuksille suunnattujen palveluiden esittelyä, kahvitilai-

suuksia ja yhteislaulutapahtumia. 

 

Suomussalmella on pieneksi kunnaksi vireä kulttuurielämä, joka näyttäytyy isona 

määränä erilaisia tapahtumia ja tilaisuuksia. Tapahtumia on paljon, mutta suurin 

osa niistä on kertaluonteisia, esimerkiksi konsertteja, teatteriesityksiä, tansseja ja 

yhteislauluiltoja. Edellä esitellyt runkotapahtumat luovat perustan, jonka ympärille 

vuosittain vaihtuvaa sisältöä on mielekästä luoda. Edellä esitetystä luettelosta 
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puuttuvat kokonaisuudessaan liikuntatapahtumat, jotka omalta osataan täyden-

tävät paikkakunnan tapahtumakalenteria.  

 

Saukkosen ja Ruusuvirran tutkimuksessa 23 kaupunkia määrittelivät kulttuurille 

kaupunkikehityksessä neljä pääfunktiota: asukkaiden hyvinvoinnin parantami-

sen, taloudellisen kehityksen edistämisen, kaupungin vetovoimaisuuden lisäämi-

sen sekä paikallisen identiteetin ja imagon vahvistamisen (Saukkonen & Ruusu-

virta 2009, Kangas & Ruokolainen 2012, 91 mukaan). Määritykset osuvat oike-

aan ja sopivat sellaisenaan myös pienempien kuntien kehityksen ajureiksi. On-

nistuessaan erilaiset kulttuurituotannot ja -tapahtumat tekevät kaikkea tätä. 

 

 

2.4 Kulttuuri elinkeinotoimintana 

 

Suomussalmella elinkeinojen kehittämisestä vastaa kunnanjohtajan johtama 

elinvoimapalvelujen toimiala, johon kuuluvat elinkeinojen, matkailun ja maaseu-

dun kehittäminen (Suomussalmen kunnan hallintosääntö 2017, 11). Yhteistyötä 

tehdään eri hallinonalojen välillä. Tähän työhön esimerkiksi kulttuuripalveluiden 

yksikkö antaa panoksensa kulttuurituotantoihin liittyvän asiantuntijuuden kautta. 

Tämän kehittämistehtäväprosessin aikana on elinkeinojen kehittämiseen liittyen 

tapahtunut kunnan organisaatiotasolla merkittäviä muutoksia. Entiset elinkeino-

palvelut on korvattu uudella elinvoimapalvelujen toimialalla, johon kuuluvat yritys-

palvelujen, maaseutupalvelujen ja matkailupalvelujen yksiköt (Suomussalmen 

kunnanhallitus 2017, §159). Samanaikaisesti matkailuun on päätetty panostaa 

lisää perustamalla matkailupäällikön toimi. Tehtävä on ollut täytettynä kesä-

kuusta alkaen. Elinvoimapalvelujen johtaja on vaihtunut uuden kunnanjohtajan 

aloitettuaan työnsä niin ikään kesäkuun alussa. Tällä hetkellä rekrytointiprosessi 

elinvoimakoordinaattorin toimeen on käynnissä. Organisaatiossa eletään mur-

rosvaihetta uusien perustettujen tehtävien ja työntekijöiden myötä. Tämä tulee 

myös väistämättä vaikuttamaan ja asemoimaan työntekijöiden tehtäviä ja rooleja 

uudella tavalla. Kokonaisuutena kulttuurin elinkeinojen iso kuva on selkeä, ja 

muutostilanne tarjoaa myös mahdollisuuksia uudenlaiselle ajattelulle ja ratkai-
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suille. Oma lähestymisnäkökulmani kulttuurin elinkeinoihin on tässä kehittämis-

tehtävässä kulttuurisiin sisältöihin ja niiden kehittämisen tarjoamiin mahdollisuuk-

siin keskittyvä.  

 

Mitenkä kunnalliset kulttuuripalvelut asemoituvat kulttuurin elinkeinojen kehittä-

miseen, tai miten niiden pitäisi asemoitua? Kuntien elinvoiman edistäminen on 

nähty lähinnä kuntien elinkeinotoimen tehtävänä (Nyholm, Haveri & Majoinen ym. 

2017, 394). Nykyisessä yhteiskunnassa toimialat leikkaavat kuitenkin toistensa 

raja-aitoja voimakkaasti. On perusteltua ajatella, ettei tämän monimuotoistuvan 

toimintaympäristön kehityksen edistäminen ole pelkästään yhden toimialan teh-

tävä, vaan kuntaorganisaatiota, sen toimialoja ja yhteiskuntaa laajemmin kosket-

tava tulevaisuuden haaste. Eri toimialat ja yhteisöt voivat oman asiantuntijuu-

tensa kautta antaa panoksensa elinkeinojen ja elinvoiman edistämiseksi.  

 

Kunnallisten kulttuuripalveluiden rooli tarkentuu parhaiten miettimällä, mistä kult-

tuurin elinkeinovaikutukset syntyvät? Yksinkertaisimmillaan asiaa voi lähestyä 

vaikka sitten, että jos Suomussalmen keskustassa järjestetään tapahtuma, joka 

kokoaa kunnan pääkadun läheisyyteen useita satoja kuntalaisia viettämään ai-

kaa, alkavat läheisissä kaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa kassakoneet väis-

tämättä kilistä. Tapahtumassa kokoontuva yleisö on yhteisöllisen tapahtuman 

luoman tunnelman ansiosta luultavasti valmis kuluttamaan rahaa hieman nor-

maalia iltaa enemmän. Paitsi, että tapahtuma on luonut kuvatussa tilanteessa 

ympärilleen hyvää oloa ja yhteisöllisyyttä, on se myös tukenut kunnan elinkei-

noelämää. Jos yksi tapahtuma pystyy tähän, on helppo ymmärtää, miksi lukuisat 

kaupungit ja kunnat Suomessa haluavat erilaisia tapahtumia alueidensa elämää 

vilkastuttamaan. 

 

Yleinen ilmapiiri kuitenkin velvoittaa kulttuurituotantoja ja -laitoksia todistelemaan 

oikeutusta olemiselleen taloudellisten mittareiden kautta. Julkisen sektorin tuke-

milta tapahtumilta odotetaan suoria ja epäsuoria talousvaikutuksia (Kainulainen 

2005, 25). Edellä kuvattu esimerkki Suomussalmen Taiteiden yöstä kätkee si-

säänsä myös ajatuksen siitä, että kulttuurin on perusteltava hyötyään elinkeino-

jen kautta. Tämä ei ole sinänsä väärin, vaikka tuloksekkaampaa kaikkien kan-
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nalta olisi miettiä, kuinka elinkeinoelämä voi auttaa kulttuurituotantoja? Pyöräyt-

tämällä kysymyksen toisin päin olemme uusien kulttuurituotantojen luomisen kes-

kiössä. Voimme pohtia, kuinka paikallinen elinkeinoelämä voisi parhaimmalla ta-

valla linkittyä osaksi kulttuurituotantojen toteutusta omassa toimintaympäristös-

sään. Tällöin edellä esitelty tapahtumakuvaus asettuisi muotoon jossa paikallinen 

elinkeinoelämä miettii, kuinka antaa panoksensa yhteisön tapahtumiin omista 

lähtökohdistaan. Käytännössä tämä voi tarkoittaa vaikkapa pidennettyä aukiolo-

aikaa. 

 

Lukuisissa tutkimuksissa on todettu, että kulttuuritapahtumista aiheutuu alueille 

erilaisia sosiaalisia, kulttuurisia ja taloudellisia vaikutuksia (Kainulainen 2005, 

26). Saamalla yhteisön eri tasoilla mahdollisimman laajasti edustettuna mukaan 

erilaisten ja erikokoisten kulttuurituotantojen toteutukseen, tuetaan parhaalla 

mahdollisella tavalla paikkakunnan yhteisöllisyyttä, viihtyisyyttä ja elinvoimaa. 

Näin toimittaessa ei mietitä ensisijaisesti mitä tapahtuma tuo, vaan miten se to-

teutetaan. Tämän tulisi olla tulevaisuuden ajattelutapa. 

 

Yksittäiset tapahtumat eivät luo tietenkään pysyvää kasvanutta kassavirtaa elin-

keinoelämälle.  Matkailuelinkeino tämän sen sijaan voi onnistuessaan tehdä. Vä-

littömät vaikutukset tulevat tällöin matkailun parissa työskenteleville, ja välilliset 

vaikutukset esimerkiksi kaupoille ja ravintoloille. Suomussalmen kuntastrategi-

assa matkailulla on keskeinen asema. Kulttuurimatkailussa tuotetaan alueellisia 

ja paikallisia kulttuurin voimavaroja arvostaen matkailutuotteita ja -palveluita ja 

tarjotaan niitä liiketoiminnallisin perustein. Voimavaroina ovat paikan henki, sekä 

kaikki ihmisen aikaansaama ja muokkaama. (Matkailun edistämiskeskus 2014, 

3.) Tähän kulttuurimatkailun määritelmään tiivistyy hyvällä tavalla myös oma ajat-

teluni siitä, kuinka kulttuuripalveluita tulisi matkailun, ja laajemmin luovan talou-

den käyttöön valjastaa. “Paikan henki” synnytetään saamalla ensin paikallisten 

ihmisten kiinnostus ja arvostus sisältöä kohtaan kasvamaan, jolloin se ruokkii 

kiinnostusta myös matkailijoiden parissa. Tässä ajatuskulussa on nähtävissä laa-

jempaakin hyödynnettävyyttä kulttuuripalveluiden osalta. Kun tuotetaan kiinnos-

tavaa ja laadukasta omaleimaista sisältöä, voivat nämä sisällöt nousta tietoisella 

kehittämisellä myös matkailullisesti arvokkaiksi kokonaisuuksiksi.  
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Kaiken tämän keskellä on kuitenkin muistettava, ettei elinkeinojen kehittäminen 

ole kulttuuripalveluiden ydintehtävä. Antti Järvi ja Tommi Laitio pohtivat kirjas-

saan Saa koskea – 10 konstia väkevämpään kulttuurin, että paikallista kehittä-

mistä Suomessa on ohjannut liikaa matkailunäkökulma, kun kunnallisten kulttuu-

ripalveluiden pääasiallisen kohteen tulisi olla kuntalaiset. Jos kuntalaiset kulutta-

vat, tuottavat ja arvostavat paikkakuntansa kulttuuritarjontaa, he kertovat siitä 

myös muille. (Järvi & Laitio 2010, 59–61.) Tästä näkökulmasta ajateltuna kulttuu-

ritarjonnan riittävä moniäänisyys on paras lähtökohta myös kulttuurin elinkeinoja 

kehitettäessä. Paikkakunnan ”henkeen” sopivat kokonaisuudet nousevat tässä 

ajatuskulussa muusta massasta esiin, esimerkiksi matkailutuotteissa hyödynnet-

täväksi. Jos kuntalaiset itse eivät arvosta tuotetta, on vaikea nähdä siinä laajem-

paa kiinnostavuutta kulttuurimatkailunkaan näkökulmasta. Edellä kuvattu Taitei-

den yön tapahtumakuvaus on esimerkki tapahtumasta, jonka ytimessä ovat kun-

talaiset itse. Se pystyy vastaamaan omalla yksilöllisellä tavallaan kysymykseen, 

miten elinkeinoelämä voi auttaa kulttuurituotantoja. Ne tapahtumat jotka tähän 

pystyvät omalta osaltaan vastaamaan, ovat askeleen lähempänä kulttuurimatkai-

lullisen potentiaalin hyödyntämistä.  

 

Voisiko siis resepti kulttuurin elinkeinojen kehittämiselle olla seuraava:  

 

1. Kulttuurisisältö suunnitellaan ja suunnataan ensisijaisesti kuntalaisille  

2. Kulttuurisisällön on edustettava paikkakunnan ”henkeä”, jotta se voi saada 

kuntalaiset innostumaan, arvostamaan ja markkinoimaan sitä  

3. Toimivan kulttuurisisältö tuotteistetaan liiketoiminnallisesti kestäväksi 

 

Näin ajateltuna varsinaisen liiketoiminnan voisikin nähdä eräänlaisena sivutuot-

teena, joka syntyy kuntalaisilla testatun hyvän kulttuurisisällön tai -palvelun ym-

pärille. Sen vaikutukset elinkeinoelämälle voivat olla joko suoria (kulttuuriyrittä-

jyys) tai välillisiä (esimerkiksi ruoka- ja majoituspalvelut). Lopputuloksena voi olla 

sekä kuntalaisten että elinkeinoelämän näkökulmasta vahvaa lisäarvoa tuottava 

kulttuurituotanto. Tällöin ei ajateltaisi ensisijaisesti elinkeinojen, vaan ennen kaik-

kea vahvojen kulttuurisisältöjen kehittämistä.  
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Suomussalmella kulttuurielinkeinojen harjoittajia ei ole paljon, mutta olemassa 

olevien kärki on muodostunut paikallisten vahvuuksien ympärille. Suomussalmen 

kulttuurimatkailun syömähampaita on kesäisin 8000–12000 kävijää Suomussal-

melle houkutteleva kesäteatteri. Kesäteatteriin linkittyy mielenkiintoinen yhteistoi-

mintamalli teatteritoiminnan osalta. Paikkakunnan ammattilaisvetoinen harrasta-

jateatteri Teatteri Retikka, hallinnollisesti Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry, ja 

Suomussalmen kunta ovat solmineet vuosikohtaisen yhteistyösopimuksen, jossa 

Suomussalmen kunta maksamaansa 25000 euron rahallista korvausta vastaan 

ostaa Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry:ltä kulttuuripalveluita. Osana sopi-

musta Suomussalmen Näyttämöyhdistys ry sitoutuu mm. järjestämään kolme te-

atteriensi-iltaa vuodessa ja säännöllistä elokuvateatteritoimintaa, sekä luovutta-

maan kunnalle veloituksetta teatteritalon tilat käyttöön erilaisiin vierailuesityksiin 

ja tapahtumiin. Sopimus on ollut voimassa vuodesta 2013 alkaen, ja sen tulok-

sena kulttuuripalveluiden ja Teatteri Retikan yhteistyön tiivistyessä on saatu ai-

kaan paljon positiivisia asioita. Koska Suomussalmen Näyttämöyhdistyksen yllä-

pitämä kesäteatteri kerää vuosittain paikkakunnalle valtavan määrän kesäteatte-

rivieraita, on sillä myös suoraa vaikutusta kunnan elinvoimaan. Kesäteatteriin 

muilta paikkakunnilta saapuvien ryhmien ja yksittäisten matkalaisten paikkakun-

nalle jättämää euromäärää ei ole tutkittu, mutta on selvää, että kesäteatteriesi-

tyksen ohella ainakin ruokaillaan ja mahdollisesti majoitutaan ja tutustutaan mui-

hin kohteisiin paikkakunnalla.  

 

Yhteistoimintasopimus on esimerkki toimivasta yhteistyöstä, jossa taloudellisella 

panostuksella laajennetaan kunnan olemassa olevaa kulttuuritarjontaa. Kuntalai-

sille näkyvän laajemman kulttuuritarjonnan lisäksi saadaan luotua yhteistyössä 

uusia ohjelmapalveluita, tapahtumia ja kulttuurituotantoja, joilla on laajempaakin 

hyödynnettävyyttä myös kulttuurimatkailun näkökulmasta. Erilaisten tapahtumien 

välilliset vaikutukset paikkakunnan elinkeinoelämälle voidaan nähdä taloutta ja 

paikkakunnan elinvoimaa piristävänä asiana. Kimmo Kainulainen on todennut 

tutkimuksessaan, että näkyvät kulttuuritapahtumat lisäävät olemassaolollaan si-

jaintipaikkakuntien tunnettuutta, vetovoimaa ja houkuttelevuutta, mikä voi heijas-

tua yritysten, asukkaiden ja työntekijöiden liikkumispäätöksiin ja matkailijoiden 

preferensseihin (Kainulainen 2005, 98). Teatteri Retikan rooli tässä suhteessa on 

Suomussalmella ilmeinen.  
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Maakuntien liitoilla on alueiden kehittämistä koskevan lain mukaan keskeinen 

rooli alueiden kehittämisessä. Liitot voivat ohjata alueensa kulttuuritoimintojen 

kehitystä maakuntastrategioiden laatijoina ja toteuttajina. (Heiskanen, Kangas, 

Mitchell 2015, 57.) Maakunnallisessa Kainuu-ohjelmassa todetaan, että Kainuu 

tunnetaan matkailukohteena luonnon ohella monipuolisista kulttuurin ja liikunnan 

mahdollisuuksista. Kainuun vahvuuksiin liittyvänä kärkialana matkailu saa erityis-

huomiota elinkeinojen kehittämisessä yhdessä muiden kärkialojen kanssa. (Kai-

nuun liitto 2017, 30-32.) Matkailu nähdään siis tärkeänä sekä alueellisesti että 

paikallisesti. Suomussalmen kuntastrategiassa on matkailun osalta kuvailtu 

kahta matkailun tulevaisuuden helmeä, Raatteentietä ja Hossan kansallispuistoa, 

joista molemmat linkittyvät kulttuurimatkailuun.  

 

 
Kuva 8. Suomussalmen kuntakeskuksen, Raatteentien ja Hossan sijainti kartalla. Lähde: http://www.info-

gis.fi/suomussalmi/?link=6FcCqppq0R 

 

Raatteentie sijaitsee Suomussalmen kuntakeskuksesta noin 23 kilometriä itään, 

kun taas Hossa noin 100 kilometriä pohjoiseen. Pitkien välimatkojen kunnassa 

voidaankin nähdä kulttuurimatkailun näkökulmasta kolme suurempaa keskitty-

mää, Suomussalmen keskustan alue, Raatteentien alue ja Hossan alue. Suurelle 

osalle suomalaisista Raatteentie on nimenä tuttu koulujen oppikirjoista. Raat-

teentien taistelut ovat myös Suomen rajojen ulkopuolella tunnettuja sotahistorian 

harrastajien keskuudessa. Taisteluiden jäljet ovat nähtävissä tänäkin päivänä 
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maastossa, sekä perheiden ja paikkakunnan historiassa. Raatteentiellä sijaitsee 

kunnan omistama ja yrittäjän ylläpitämä talvisodasta näyttelyn avulla kertova 

Raatteen Portti. Tien varrelle sijoittuu myös Raatteen vartiomuseo, joka kertoo 

rajavartioaseman elämästä ennen toista maailmansotaa. Raatteentiellä käy vuo-

sittain arvioiden mukaan noin 30 000 matkailijaa (Raatteentien yritysryhmähank-

keen hankesuunnitelma 2017, 1).   

 

Viimeisen vuoden aikana Raatteentien alueella toimivat yrittäjät ovat järjestäyty-

neet yritysryhmähankkeen kautta ryhmittymäksi, tavoitteenaan kehittää toimin-

taansa matkailupalveluiden näkökulmasta. Yhteisenä tavoitteena yritysryhmällä 

on kehittää Raatteentien matkailua, nostaen sen näkyvyyttä ja tunnettuutta. Tä-

hän pyritään luomalla uusia palvelupaketteja, sekä yrittäjien välisellä yhteistyöllä. 

(Raatteentien yritysryhmähankkeen hankesuunnitelma 2017, 1.) Yritysryppäässä 

toimii kahdeksan yrittäjää, joiden ydintoiminnat pitävät sisällään muun muassa 

ohjelma- ja opaspalveluita, ruokailu- ja majoituspalveluita, sekä petobongausta 

(Raatteentien yritysryhmähankkeen hankesuunnitelma 2017, 4-5).  Alueen luonto 

antaa erilaisia mahdollisuuksia palveluiden kehittämiselle sotahistorian ohella. 

Esimerkiksi koiravaljakkosafarit ja petobongaus antavat mukavaa vastapainoa, 

jos on ensin viettänyt yönsä telttamajoituksessa taistelumaastossa yöpyen. 

 

Raatteen alueen voidaan katsoa olevan vedenjakajalla, sillä vuoden vaihtuessa 

myös Raatteen Portin yrittäjä vaihtuu. Tämä vaikuttaa omalta osaltaan Raatteen 

tulevaisuuden kehityskulkuihin kulttuurimatkailussa. Kulttuuripalveluiden näkö-

kulmasta kiinnostavimmat mahdolliset kehityssuunnat Raatteessa liittyvät elä-

myksellisyyden ja toisaalta digitalisaation tuomiin mahdollisuuksiin. Elämykselli-

syys voisi pitää sisällään erilaisia draamallisia ratkaisuja alueen historiasta ker-

rottaessa. Raatteessa ollaan aitojen taistelupaikkojen äärellä, joten esimerkiksi 

teemaa käsittelevät monologit tai draamalliset kierrokset alueella voisivat tuoda 

vastapainoa perinteisemmille opastetuille kierroksille. Mielenkiintoisia sisältöjä 

voisi syntyä yhdistämällä paikkakunnan puhuttelevaa teatteri- ja musiikkiosaa-

mista rikkaan sotahistorian kanssa. Tämän kaltaisia sisältöjä onkin jo toteutettu 

vuosien varrella. Kansainvälisten matkailijoiden näkökulmasta rajan käsinkoske-

teltava läheisyys luo omaa lisäarvoa. Digitalisaatio puolestaan mahdollistaisi tien 
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historiasta kertomisen uusilla tavoilla, hyödyntäen esimerkiksi lisättyä todelli-

suutta. Raatteen Portin uudella yrittäjällä Reima Haapojalla onkin selkeitä suun-

nitelmia toiminnan ja näyttelyn uudistamiseen. Hänellä on muun muassa selkeää 

kiinnostusta elämyksellisyyteen liittyvien elementtien tuomiseen osaksi toimintaa 

(Haapoja 2018).  

 

Suomussalmen Hossaan perustettiin vuonna 2017 Suomi 100-juhlavuoden kan-

sallispuisto. Vuoden 2017 aikana Hossa sai valtavaa näkyvyyttä kansallisissa ja 

kansainvälisissä medioissa, joka on myös näkynyt merkittävästi kasvaneina kä-

vijämäärinä. Vuonna 2017 Hossan kansallispuistossa oli Metsähallituksen mu-

kaan 124 000 kävijää (Metsähallitus 2017, 1). Jo vuonna 2015 valmistuneessa 

Hossan masterplan-selvityksessä arvioitiin vajaan 500 vuodepaikan majoituska-

pasiteetin olevan kesäsesongin aikana lähes 100 prosenttisesti käytössä (Sulan-

der 2015, 9). Kansallispuistostatuksen jälkeen Hossan kävijämäärät ovat kasva-

neet reilusti, joka on osaltaan asettanut lisätarpeita alueen majoituskapasiteetin 

kasvattamiselle.  

 

Hossan kansallispuistoksi kasvaminen on käynnistänyt alueella matkailuelinkei-

noon liittyvää kehitystyötä. Näistä esimerkkeinä ovat Kansallispuistoksi Hossan 

hengessä- hanke, jonka tavoitteena oli kehittää Hossan alueen matkailua vas-

taamaan nykyaikaisen kansallispuiston läheisyydessä sijaitsevan matkailualueen 

tarpeita (Karkola, 2018, 3) ja Hossan kansallispuistoa tukevan matkailuyhteistyön 

aktivoimishanke, jonka tavoitteena oli Kuusamon, Taivalkosken ja Suomussal-

men matkailutoimijoiden välisen yhteistyön aktivoiminen ja lisääminen (Wendelin 

2018, 2). Hossassa on tällä hetkellä oikea hetki palveluiden monipuoliseen kehit-

tämiseen. Edellä mainituilla hankkeilla on saatu esimerkiksi alueen markkinointia 

ja ohjelmapalvelutuotteita kehitykseen. Matkailun parista elantonsa saavia yrittä-

jiä alueella on toiminut ennen kansallispuiston aikaa 15, joista suurin osa on muu-

taman hengen työllistäviä pien- ja perheyrityksiä (Sulander 2015, 8). Kansallis-

puistostatuksen myötä yritysten määrä on vakiintunut noin 20 yritykseen, eli mer-

kittävää muutosta ei ole tapahtunut (Daly 2018). Koska Hossan alueen yrittäjät 

tarjoavat suurilta osin pelkästään majoituspalveluita, on yksi kiinnostava haaste 

erilaisten ohjelmapalveluiden ja tapahtumien kehittäminen alueelle. Luonto, kult-

tuuri, liikunta ja historia tarjoavat tähän erilaisia mahdollisuuksia, sillä Hossassa 
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yhdistyvät monipuolinen luonto ja kivikaudesta alkava rikas kulttuurihistoria mui-

naisuskoineen. 

 

Suomussalmen kokoisella paikkakunnalla kulttuurielinkeinojen parissa suoraan 

työskentelevien määrä ei ole suuri. Paikkakunnalla asuu ja työskentelee taiteen 

ammattilaisia eri aloilta kuten muusikkoja, ohjaajia, keraamikkoja ja kuvataiteili-

joita.  Kulttuurin parista elantonsa saavia löytyy muun muassa teatterista, musiik-

kiopistosta, Kulttuuriosuuskunta Vimmasta ja Raatteen Porttia ja sen talvisota-

näyttelyä ylläpitävästä yrityksestä. Ympäristötaideteos Hiljaisen kansan yhtey-

dessä toimivalla niittykahvilla on toimintaa ympäri vuoden. Kulttuurimatkailuun 

linkittyviä yrityskeskittymiä löytyy Raatteentien yhteydestä ja Hossasta. Kesäai-

kana eri kulttuurimatkailukohteet kuten Hiljainen kansa, Vartiomuseo ja Kotiseu-

tumuseo työllistävät oppaita sesonkiluontoisesti.  

 

Välillisesti kulttuurista hyötyviä voidaankin sitten nähdä enemmän. Vaikkapa ke-

säteatteriin Suomussalmelle kauempaa saapuvan on ainakin syötävä ja mahdol-

lisesti jopa majoituttava. Viipymä lisää puolestaan paikallisten palveluiden käyt-

töä. Vaikka kulttuuri ei toisi paikkakuntaan vierasta rahaa, lisää se aina viihty-

vyyttä, elinvoimaisuutta, hyvinvointia ja edistää kuntakuvaa. Samansuuntaista 

ajatuskulkua esittää tutkimuksessaan myös Kimmo Kainulainen (Kainulainen 

2005, 290), joka toteaa, että positiivisesta imagosta tai vaikkapa luovasta kult-

tuuri-ilmapiiristä hyötyvät samanaikaisesti niin julkinen sektori, yritykset, yhdistyk-

set, epäviralliset yhteisöt, perheet kuin yksittäiset kansalaisetkin. Hänen mu-

kaansa laadukas imago houkuttelee välillisesti alueelle yrityksiä ja työvoimaa li-

säten verotuloja, työllisyyttä ja samalla alueen kokonaishyvinvointia, jonka mer-

kitys ulottuu myös asukkaiden elämänlaatuun. Vaikka Kainulainen viittaakin lä-

hinnä kaupunkien toimintaympäristöön, uskon samojen hyötyjen vaikuttavan 

myös maaseudulla, pienemmässä mittakaavassa. 

 

 

3 LÄHESTYMISTAVAT JA MENETELMÄT 
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Tämän työn lähestymistapana on tapaustutkimus, joka on valikoitunut lähesty-

mistavaksi, sillä opinnäytetyön tarkoituksena on tuottaa uutta tietoa Suomussal-

men kunnan kulttuuripalveluiden kehittämistyön tueksi. Tapaustutkimus soveltuu 

hyvin kehittämistyön lähestymistavaksi, kun tarkoituksena on tuottaa kehittämis-

ehdotuksia tai ideoita (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 52). Työn tarkoituk-

sena on pyrkiä ymmärtämään syvällisesti tulevaisuuden kulttuuripalveluiden pai-

nopistealueita Suomussalmen kunnassa, huomioiden alan odotetun valtakunnal-

lisen kehityksen, kuntastrategian ja kulttuuripalveluiden odotetut tulevaisuusku-

vat. Tapaustutkimukselle on ominaista syvällisen ja yksityiskohtaisen tiedon tuot-

taminen tutkimuksen kohteesta. Vastausta pyritään usein löytämään kysymyk-

siin, miten ja miksi. (Ojasalo ym. 2015, 52–53.) Tätä toimenpideohjelmaa laadit-

taessa nämä kysymykset ovat tärkeässä roolissa. Prosessin kuluessa pyritään 

löytämään uusia kehittämisehdotuksia ja konkreettisia toimenpiteitä kulttuuripal-

veluiden kehittämiseen seuraavalle viidelle vuodelle. Työ on rajattu kehittämään 

tapahtuma- ja kulttuurituotantoja ja sitä kautta kulttuurin elinkeinoja.  

 

Keskeisenä aineistona työssä ovat olleet kulttuuripalveluita koskeva lainsäädäntö 

ja asiantuntijaorganisaatioiden tuottama tutkimus- ja selvitysaineisto, joissa on 

esitelty kunnallista kulttuuritoimialaa paitsi lukujen, myös sisällöllisten yksityis-

kohtien valossa. Aineisto on koostunut sekä tilastoista että kulttuuripalveluiden 

tulevaisuutta ennakoivista tulevaisuuskuvista. Asiantuntijaorganisaatioita aineis-

tossa edustavat muun muassa Opetus- ja kulttuuriministeriö, Aluehallintovirasto, 

Kuntaliitto, Tilastokeskus, Cupore ja Jyväskylän yliopisto. Teoria-aineiston hah-

mottama valtakunnallinen kokonaiskuva on ohjannut kehitystyötä.  

 

Kehittämistehtävän moottorina on toiminut asiantuntijaryhmä, joka on kokoontu-

nut prosessin aikana tuottamaan uutta tietoa toimintaympäristön tarjoamista 

mahdollisuuksista ja kehityskohteista. Asiantuntijaryhmä on koostunut kulttuuri- 

ja tapahtumatuotantojen parissa työskentelevistä taiteen ja kulttuurin ammattilai-

sista, kulttuurimatkailun parissa toimivista henkilöistä, yhdistysaktiiveista, ja kun-

nan viranhaltijoista. Jokainen ryhmän jäsen on päässyt työskentelyn edetessä 

tuomaan esille näkemyksiään kulttuuritoiminnan tämän hetken tilanteesta vah-

vuuksineen ja heikkouksineen.  
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Asiantuntijaryhmän työskentelyn pohjalta saatuja tuloksia on syvennetty myö-

hemmin kahdella yksittäisellä haastattelulla, joilla on täydennetty ja laajennettu 

asiantuntijaryhmän tuottamaa tietoa. Lisäksi kehitysprosessin aikana kerättyä ai-

neistoa on analysoitu strategiseen kehittämiseen tarkoitettujen työkalujen avulla. 

Näistä PESTEL-analyysi on toiminut toimintaympäristön tulevaisuuden havain-

noinnin apuvälineenä ja nelikenttäanalyysi on ohjannut tulevaisuuden painopis-

teitä törmäyttämällä teoria-aineistoa ja asiantuntijaryhmän tuottamaa aineistoa 

yhteen.      

 

 

3.1 Tutkimuskysymys 

 

Kehittämistyön suunnitteluvaiheessa työn tutkimuskysymys haki vielä muotoaan 

voimakkaasti. Tähän vaikutti osaltaan se, että mitään yksittäistä suurta ongel-

maa, johon olisi tarvinnut löytää ratkaisu, ei ollut näköpiirissä. Kyseessä oli tarve 

uusien ideoiden miettimiseen, siihen miten tietoisilla valinnoilla ja kehittämistoi-

milla saataisiin kehitettyä Suomussalmen kulttuuritoimintaa. Kehittämistyön to-

teutuksen aikana Suomussalmen kunta otti käyttöönsä uuden kuntastrategian, 

joka määritti työskentelyn suuntaa merkittävästi. Tapaustutkimukselle on omi-

naista, että vasta ilmiöön käytännössä ja teoriassa perehtymisen myötä varsinai-

nen kehittämistehtävä täsmentyy (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 54). Tätä 

kehittämistehtävää onkin ohjannut juuri edellä kuvatun kaltainen kaksi askelta 

eteen, yksi taakse eteneminen. Uuden strategian käyttöönoton myötä tuli ajan-

kohtaiseksi miettiä, miten uutta strategiaa kulttuuripalveluissa saataisiin parhai-

ten toteutettua.   

 

Pääkysymykseksi vahvistui, miten uutta kuntastrategiaa toteutetaan kulttuuripal-

veluissa? Oivallus kunnallisen kulttuuritoiminnan kolmesta linjasta (kuva 5) mää-

ritti tähän kysymykseen vastaavia kysymyksiä, jotka ovat: miten voimme kehittää 

kunnan itse tuottamia kulttuuripalveluita, miten voimme tukea paremmin muiden 

tuottamaa toimintaa ja miten voimme aktivoida käyttäjäryhmiä paremmin? Löytä-

mällä vastauksen näihin kysymyksiin, löydämme myös vastauksen siihen, miten 

strategiaa tulisi käytännössä toteuttaa. 
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3.2 PESTEL-analyysi 

 

Miltä tulevaisuus näyttää ja miten sen teemme, olivat ensimmäisiä kysymyksiä 

joita aloin pohtimaan toimeksiannon tähän kehittämistehtävään saatuani. Tuttu 

toimintaympäristö saattaa altistaa helpommin kyseenalaistamattomuudelle, joten 

halusin selkeyttää isoa kuvaa, ennen kuin varsinaisten toimenpiteiden määrittä-

minen olisi ajankohtaista. PESTEL-analyysi tarkastelee ympäristön poliittisia, 

ekonomisia, sosiaalisia, teknologisia, ekologisia ja lainsäädännöllisiä vaikutuksia 

organisaation toimintaan. Analyysissä selvitetään organisaatioon vaikuttavat 

keskeiset muutosvoimat työkalun kullakin osa-alueella. Sen tarkoituksena ei ole 

listata kaikkea mahdollista kaikissa kategorioissa. Teemoja, joissa ei ole odotet-

tavissa muutosta, ei ole aiheellista ottaa mukaan. (Vuorinen 2013, 220–221.) 

Omassa ajattelussani PESTEL-analyysi oli väline, jolla halusin hahmottaa muu-

toksessa olevaa kuntakenttää kulttuuripalveluiden näkökulmasta. Analyysi toimi 

taustalla ison kuvan kirkastajana paikallisen asiantuntijaryhmän kanssa käydyn 

keskustelun rinnalla. 

 

Analyysissä on tärkeässä asemassa löytää juuri kehitettävän organisaation kan-

nalta keskeiset teemat, joiden muutosvoimalla on selvä vaikutus organisaation 

toimintaan (Vuorinen 2013, 221). Koska tavoitteena oli hahmottaa kulttuuripalve-

luille toimenpiteitä seuraavalle viidelle vuodelle, tulevaisuusnäkymän tuli avautua 

analyysissä. Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra on julkaissut tulevaisuu-

den ennakointityön avuksi megatrendikortit, joiden tavoitteena on ideoida uutta ja 

hahmottaa mitä tulevaisuudessa on vastassa (Sitra 2018, 1). Ennen PESTEL-

analyysin tekemistä kävin megatrendikortit huolellisesti läpi, ja nostin sieltä kult-

tuurialan näkökulmasta muutamia mielenkiintoisimpia kokonaisuuksia analyysi-

työkaluun, valinnoissa Suomussalmen toimintaympäristöä painottaen. Enna-

koidut tulevaisuuden trendit eivät tietenkään itsessään anna kattavaa kuvaa kult-

tuuripalveluiden tulevien vuosien ympäristöstä. Ne toimivat pikemminkin muutos-

voimina jotka ohjaavat palveluiden kehittämistä ja toimenpiteitä. Siksi lisäsin tren-

dien lisäksi analyysiin mukaan myös kulttuuripalveluiden näkökulmasta ajankoh-

taisia lainsäädännöllisiä ja poliittisia yksityiskohtia.  
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Analyysissä (kuva 9) ekonomiset, sosiaaliset ja teknologiset osa-alueet koostuvat 

trendeistä, jotka on poimittu megatrendikorteista. Lainsäädännölliset ja poliittiset 

yksityiskohdat koostuvat ajankohtaisista, toteutuessaan kulttuuripalveluihin mer-

kittävästi vaikuttavista yksityiskohdista. Ekologiseen osa-alueeseen olen nosta-

nut vaikuttavia asioita omien huomioideni pohjalta. Kaavion muutosvoimat vai-

kuttavat toisiinsa suorasti ja epäsuorasti. Puhuttaessa yhdestä sisällöstä sivutaan 

väistämättä jotakin toisessa laatikossa olevaa muutosvoimaa. Yhden laatikon tar-

kastelun sijasta on siis tarkasteltava näkymää kokonaisuutena. Vain siten saa-

daan käsitys siitä, miten monista isoista paloista alan kehitys voi pahimmillaan tai 

parhaimmillaan olla kiinni. Useita mielenkiintoisia kokonaisuuksia jäi analyysin 

ulkopuolelle, koska huomiota oli kiinnitettävä keskitetysti muutamiin nostoihin 

osa-aluekohtaisesti. Avaan seuraavaksi toteuttamani analyysin tulosta apuna 

käyttäen kulttuuripalveluiden tulevien vuosien toimintaympäristöä pienten kuntien 

näkökulmasta, ja siihen tavalla tai toisella vaikuttavia muutosvoimia.  

 

 
Kuva 9. Kulttuuripalveluiden PESTEL-analyysi. 

 

Kaavion ekonomisen osa-alueen katsantokulma koostuu kolmesta tulevaisuus-

kuvasta: paikallisuuden vahvistumisesta, luovuuden synnyttämästä työstä ja hy-

vinvoinnista, sekä kokeilukulttuurin vahvistumisesta. Kaikki nämä kuvastavat tu-

levaisuutta, johon ollaan kovaa vauhtia astumassa. Luovat alat Suomen talouden 
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ja työllisyyden vahvistajina-työryhmä (Luovat alat Suomen talouden ja työllisyy-

den vahvistajina 2017, 17) määrittää luovaa taloutta raportissaan siten, että luo-

vat alat ja luova talous kumpuavat taiteiden, muotoilun ja arkkitehtuurin ytimestä, 

mutta eivät rajoitu niihin. Taiteisiin, muotoiluun ja arkkitehtuuriin perustuva luova 

toiminta tuottaa työryhmän mukaan paitsi kulttuurin tuotteita ja sisältöjä, myös 

osaamista ja palveluja. Niitä puolestaan tarvitaan esimerkiksi aineettoman pää-

oman, innovaatioiden, uusien liiketoimintojen, yritysten sekä luovasta osaami-

sesta kuluttajille kertyvän lisäarvon synnyttämiseksi kaikilla toimialoilla. (Luovat 

alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina 2017, 17.) Pienen kunnan kult-

tuuripalveluiden näkökulmasta luovan talouden korostuminen tarjoaa mielenkiin-

toisia mahdollisia kehityssuuntia. Myös pieneen yhteisöön mahtuu paljon luovaa 

osaamista, jonka ennakkoluulottomalla tavalla hyödyntäminen esimerkiksi alu-

een kulttuurimatkailussa voi tuoda tulevaisuudessa lisäarvoa.  

 

Luovuuden synnyttämän hyvinvoinnin tukitoimena voidaan nähdä kokeilukult-

tuuri. Kokeilukulttuurin aseman vahvistuminen mahdollistaa sen, että yhä useam-

pia tuotteita, palveluita ja toimintatapoja kehitetään kokeillen. Suuntaa voidaan 

muuttaa tarvittaessa, eikä keskeneräisyyttä nähdä enää pelkästään pahana 

asiana. (Sitra 2018, 8.) Luovan talouden uusien innovaatioiden näkökulmasta yri-

tyksen ja erehdyksen kautta toimiminen ja tarvittaessa korjaavien toimenpiteiden 

tekeminen toimii hyvänä moottorina uusien innovaatioiden synnyttämisessä. Luo-

van talouden vaatiman uudenlaisen rohkean ajattelun pahin jarruttava voima on 

todennäköisesti huoli epäonnistumisesta ja keskeneräisyydestä. Oman osaami-

sen näkyväksi tekeminen tai palvelun tuotteistaminen voi aiheuttaa myös ongel-

mia (Luovat alat Suomen talouden ja työllisyyden vahvistajina 2017, 32).  

 

Jos yhteiskunnassa onnistutaan siirtymään ennakkoluulottomasti kohti kokeilu-

kulttuuria, löydetään elämän eri osa-alueille uusia, rohkeita ratkaisuja. Kulttuuri-

palveluissa kokeilukulttuuri ohjaa terävöittää näkymää kohti luovuuden synnyttä-

mää työtä ja hyvinvointia. Taide, elämykset, aistit ja tunteet ovat elämän osa-

alueita, joista yhä useammat etsivät merkityksellisyyttä (Sitra 2018, 7). Paikalli-

suuden vahvistuminen, tarjoaa uusia mahdollisuuksia elinkeinotoimintaan myös 

maaseudulla. Sähköiset sovellutukset mahdollistavat omalta osaltaan palvelui-

den paremman saatavuuden. Enää ei tarvitse olla paikalla, ollakseen läsnä. 
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Tämä voi luoda mielenkiintoisia uusia avauksia kulttuurituotannon kentälle. Ana-

lyysistä välittyy kuva siitä, että odotetut ekonomiset muutokset ovat vahvassa 

vuorovaikutuksessa sosiaalisten tulevaisuuden odottamien kanssa. Yhtenä vah-

vana työkaluna ekonomisille muutoksille ovat kavion teknologiset odottamat.  

 

Esitin tekstissä aiemmin kysymyksen siitä, mikä voisi olla kunnallisten kulttuuri-

palveluiden rooli kulttuurin elinkeinojen kehittämisessä tulevaisuudessa? PES-

TEL-analyysin ekonomisen osa-alueen perusteella roolia voisi määrittää kulttuu-

rituotannollisen osaamisen ja potentiaalisten sisältöjen tunnistamiseen, uusien 

verkostojen ja toimintatapojen löytämiseen, sekä tuotteistamiseen kokeilukulttuu-

rin ajatusta sopivasti hyödyntäen. Kulttuurimatkailun linkittyvää ajatusta ”paikan 

hengestä” soveltaen Suomussalmen toimintaympäristössä tämä voisi tarkoittaa 

paikallisesti ainutlaatuisten kulttuurisisältöjen korostamista. Esimerkiksi Soiva 

metsä, Hiljainen kansa ja Raatteentie olisivat tällaisia paikallisesti ainutlaatuisia 

sisältöjä. Kokeilutoimenpiteet voisivat kohdistua paitsi uusin teknologisiin ratkai-

suihin, myös uudenlaisiin kulttuurituotantoihin ja tuotantotapoihin. Pienen kunnan 

voima rakentuu korostetusti yhteisön varaan. Siksi uudenlaiset tavat yhteisön 

osaamisen hyödyntämisessä voivat luoda mahdollisuuksia uusille sisällöille, kult-

tuurimatkailutuotteille ja luovalle taloudelle ylipäätään.  

              

Sosiaalinen katsantokulma muodostuu kaupungistumisen jatkumisesta, eliniän 

pitenemisestä, sekä terveyden ja hyvinvoinnin korostumisesta. Siinä missä eko-

nomisessa laatikossa mainittiin paikallisuuden vahvistuminen, samanaikaisesti 

muuton maalta kaupunkeihin nähdään jatkuvan globaalisti. Vuonna 2050 maail-

man ihmisistä lähes 70 prosentin ennakoidaan asuvan kaupungeissa. (Sitra 

2018, 4.) Tämä tarkoittaa sitä, että maaseudun on erikoistuttava omista lähtökoh-

distaan. Suomen väestöstä noin 30 prosenttia asuu Uudenmaan alueella ja muu-

alla Suomessa noin 70 prosenttia. Uusimaa, Varsinais-Suomi, Pirkanmaa ja Poh-

jois-Pohjanmaa ovat väkirikkaimpia maakuntia. (Taide ja kulttuuri osana alueiden 

kehitystä 2018, 35) Maaseudulla väki vanhenee ja vähenee, samalla hyvinvoin-

nin merkitys ihmisten arvoasteikossa nousee. Viimeisten vuosikymmenten ai-

kana hyvinvointipalvelutehtävä onkin korostunut kuntien muiden roolien kustan-

nuksella. Samankaltainen kehitys on ollut nähtävissä kaikissa Pohjoismaissa. 
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(Nyholm, Haveri & Airaksinen ym. 2016, 179-180.) Kulttuuripalveluilla on merki-

tystä yhteisön hyvinvoinnin ja kulttuurin itseisarvon näkökulmista. Pienissä kun-

nissa, joissa kulttuuripalveluiden palvelutarjonnan laajuus on rajallinen, korostuu 

kunnallisen palvelutarjonnan merkitys. Myös harrastajien ja aktiivien rooli painot-

tuu, jos kunnassa ei ole käytettävissä vapaan kentän taiteilijoita, ammattitaidelai-

toksista ammattilaisineen puhumattakaan.  

 

Suomussalmen toimintaympäristössä PESTEL-analyysin sosiaalinen katsanto-

kulma tulee merkitsemään tulevaisuudessa paljon. Kaupungistumisen jatkuessa 

väkiluku tulee tulevaisuudessakin pienenemään ja väestön ikärakenne on entistä 

iäkkäämpää. Kulttuuri on vietävä sinne missä ihmiset ovat. Myös moniammatilli-

sen yhteistyön ja verkostojen merkitys tulee tällöin korostumaan. Uusia yhteis-

työmuotoja voidaan hakea esimerkiksi kirjaston, nuorisopalveluiden ja kansalais-

opiston kanssa. Terveyden ja hyvinvoinnin arvostuksen nousu antaa loistavat 

mahdollisuudet luonnon rauhassa järjestettyihin hyvinvointitapahtumiin, jotka yh-

distävät esimerkiksi Hossan kansallispuiston luontoa, joogaa, lähiruokaa ja my-

tologiasta ammentavia kulttuurisisältöjä.  

 

Analyysin teknologisessa osa-alueessa digitalisaatio on harvenevan maaseudun 

näkökulmasta mahdollisuus uusien elinkeinojen synnylle. Hyvinvointi-tavoitteen 

korostuessa uusilla tavoilla luodut kulttuuripalvelut voivat uusien sisältöjen ohella 

toimia porttina kulttuuripalveluiden aiempaa parempaan saavutettavuuteen ja 

saatavuuteen. Suomussalmen toimintaympäristössä digitalisaatio voi tulla avuksi 

esimerkiksi pitkien välimatkojen tai sairauksien aiheuttaessa esteitä kulttuuripal-

veluiden käytölle. Samalla rinnakkaisen todellisuuden ja erilaisten digitaalisten 

sovellutusten myötä kulttuuriympäristöä ja -palveluita on mahdollista tuoda ihmi-

sille tarjolle fyysisestä sijainnista riippumatta. Tämä antaa uusia välineitä esimer-

kiksi Raatteen sotahistorian tai Hossaan linkittyvien muinaisuskojen esittelyyn. Jo 

tänä päivänä on jo täysin normaalia ostaa verkosta striimattuja musiikki- ja elo-

kuvasisältöjä, mutta kuinkahan pian esimerkiksi teatteriesitysten tai konserttien 

sähköinen ostaminen on arkipäivää? Tämän kaltaiset ratkaisut antavat mahdolli-

suuksia paitsi kulttuurin lähipalveluiden tehostamiseen, myös paikallisten kulttuu-

rituotantojen levittämiseen sähköisesti uusille yleisöille aikaan ja paikkaan katso-

matta. 
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PESTEL-analyysin lainsäädännölliset ja poliittiset yksityiskohdat kulkevat rinnak-

kain ja niiden vaikutus kulttuuripalveluihin on suuri. Kulttuurin valtionosuusjärjes-

telmässä tapahtuvat uudistukset, kuntien ja valtion poliittinen tahtotila ja Opetus- 

ja kulttuuriministeriön avustusten painopisteet vaikuttavat väistämättä kuntien 

kulttuuripalveluihin. Valtionosuusjärjestelmässä tapahtuvat muutokset voisivat 

sattua kipeästikin, jos esimerkiksi uudet linjaukset vaikuttaisivat alueteatteritoi-

mintaan, josta Kainuussa vastaa Kajaanin kaupunginteatteri – Oulun läänin alue-

teatteriliikelaitos. Tällöin valtion tukemat ammattiteatterin vierailuesitykset olisivat 

vaarassa. Todellista uhkaa tällaisesta ei ole näköpiirissä, mutta nostan sen esille 

skenaariona, joka vaikuttaisi toteutuessaan merkittävästi maaseutukunnan kult-

tuuripalveluihin. Mahdolliset helpotukset tapahtumatuotannon byrokratiaa koh-

taan, kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen ja toisistaan riippu-

vaiset sosiaali- ja terveys-, sekä maakuntauudistus vaikuttavat kuntien ja sidos-

ryhmien tapaan toimia tulevaisuuden kulttuurikunnissa. Muutokset isossa ku-

vassa säteilevät alueelliselle ja paikalliselle tasolle. Ne myös vaativat reagointi-

kykyä, jotta toimintoja saadaan ohjattua tarvittavaan suuntaan mahdollisessa 

muutostilanteessa.  

 

Ekologiset muutokset näkyvät luonnon ja luonnonmukaisuuden arvostuksen kas-

vussa, palveluilta odotettavassa ympäristön huomioimisessa ja ympäristöystäväl-

lisyydessä. Tämän voi nähdä olevan erityisesti tapahtumien ja ohjelmapalvelui-

den kohdalla tulevaisuuden isoja kysymyksiä, joihin Suomessa ovat heränneet 

tässä vaiheessa jo jotkin isot festivaalit. Luonnon keskellä sijaitseva Suomus-

salmi ei ainakaan heikennä asemiaan luonto- ja ympäristöarvojen korostuessa. 

Ekonomisessa osa-alueessa mainittu paikallisuuden vahvistuminen tukee omalta 

osaltaan luontoarvojen korostumista. Suomussalmen näkökulmasta puhdas 

luonto, hiljaisuus, omaleimainen kulttuuri ja pieneksi kunnaksi elinvoimainen yh-

teisö antavat hyvän ympäristön erilaisille luontoon linkittyville sisällöille. Ekono-

misessa osa-alueessa esille nostettu paikallisuuden vahvistuminen tiivistyykin 

Suomussalmella ehkä juuri tähän. Luonto yhdistettynä ainutlaatuisiin paikallisiin 

kulttuurisisältöihin tuettuna teknologian tuomilla uusilla mahdollisuuksilla maalaa 

omalta osaltaan kuvaa Suomussalmesta tulevaisuuden kulttuurikuntana, jossa 

tulevaisuutta lähestytään omien vahvuuksien kautta.    
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3.3 Asiantuntijaryhmä muutoksen tekijänä 

 

Tämän tutkimuksen valmistumisen kannalta tärkeimmän työpanoksen on antanut 

asiantuntijaryhmä, joka on kokoontunut yhdessä prosessin aikana kaksi kertaa 

miettimään kulttuuripalveluiden tulevaisuutta Suomussalmella. Siinä missä toi-

menpideohjelmaan kohdistuvat tavoitteet on määritetty kuntastrategiassa, on asi-

antuntijaryhmä toiminut tärkeimpänä linkkinä toimintaympäristön määrittämiseen 

ja uusien sisältöjen tunnistamiseen. Tätä asiantuntijaryhmältä kerättyä aineistoa 

on prosessoitu myöhemmin strategiatyökalujen avulla, suhteuttaen sitä valtakun-

nallisiin linjauksiin ja tulevaisuuskuviin.  

 

Suomussalmen toimintaympäristössä kulttuuripalveluiden kehittämisessä varsi-

nainen kuntaorganisaatioon kohdistuva kehittäminen on vain yksi pieni osa ko-

konaisuutta. Lähinnä puhutaan henkilöstön työpanoksen kohdistamisesta paino-

pisteiksi valittuihin asioihin. Varsinainen kehittämisen pääpaino kohdistuu sidos-

ryhmien toimintaolosuhteiden parantamiseen, toimijoiden motivoimiseen mielek-

käiden yhteisten tavoitteiden kautta ja selkeiden uusien sisältökokonaisuuksien 

toteuttamiseen yhteistyössä. Tähän mahdollisuuden antoivat toimenpiteet, jotka 

tämän prosessin myötä valikoituivat tuleville vuosille.  

 

Tätä työtä varten koottu asiantuntijaryhmä (liite 2) koostui paikkakunnalla toimi-

vista aktiivisista kulttuurin, matkailun ja tapahtumien parissa työskentelevistä toi-

mijoista. Tämän lisäksi asiantuntijaryhmään kuului kulttuurituottajan lisäksi kun-

taorganisaatiosta sivistysjohtaja, matkailupäällikkö ja kansalaisopisto Kianta-

Opiston rehtori. Kaksi kertaa kokoontuneen ryhmän koostumus vaihteli kokoon-

tumiskertojen välillä. Osittain tämä johtui halustani löytää uusia näkökulmia, osit-

tain päällekkäisyyksistä, jotka estivät joidenkin henkilöiden osallistumiseen toi-

seen järjestetyistä kokoontumisista. Ensimmäisen ja toisen kokoontumisen väliin 

jäi reilusti aikaa, joka antoi näkemystä hioa ja tarkentaa ensimmäisellä kokoon-

tumiskerralla hahmoteltuja asioita. Tämä mahdollisti myös huolellisen johtopää-
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tösten teon ensimmäisen kokoontumisen tuloksista, joka antoi pohjaa toisen ko-

koontumisen keskusteluille. Asiantuntijaryhmän työstämä aineisto on esitelty liit-

teessä 3. 

 

Asiantuntijaryhmän ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 1.12.2017. Tapaami-

sen tavoitteena oli pohtia Suomussalmen kulttuuritoiminnan tämän hetken tilaa 

ja miettiä uusia teemoja ja sisältöjä tulevaisuuteen. Ennen ensimmäistä kokoon-

tumista jokainen työryhmän jäsen sai ohjeistuksen pohtia paikkakunnan kulttuu-

ritoiminnan vahvuuksia, heikkouksia, mahdollisuuksia ja uhkia, joiden avulla avat-

tiin keskustelua. Paikalla oli lisäkseni kahdeksan paikkakunnan kulttuuritoimin-

taan linkittyvää aktiivista toimijaa. Tiedonkeruun välineenä tapaamisessa sovel-

lettiin brainstorming-menetelmää. Brainstorming-tiimi koostuu pienestä ryhmästä 

ihmisiä. Ryhmän vetäjän tehtävänä on esittää ongelma, johonka liittyvät osallis-

tujien keksimät ideat kerätään post it-lapuille. Olennaista on, että kaikki syntyneet 

ajatukset sanotaan ääneen. (Solatie & Mäkeläinen 2009, 132–133.) Ajatuksena 

oli kerätä mahdollisimman paljon ideoita kulttuuripalveluiden tulevaisuuteen liit-

tyen, jättäen priorisoinnin ja painotusten valinnan tutkijan kehittämistehtäväpro-

sessin myöhemmässä vaiheessa toteutettavaksi. Uusien avausten ohella kes-

kusteltiin kulttuuripalveluiden nykytilasta ja kehitystarpeista. 

 

Kulttuuritoiminnan vahvuudet nähtiin hyvin yhteneväisinä suhteutettuna uuteen 

kuntastrategiaan: kulttuurinen vetovoima, periferinen maine, muinais- ja sotahis-

toria ja Ilmari Kianto nousivat keskustelussa esille. Lista täydentyi nopeasti Hos-

salla, luontosuhteella ja muinaiskulttuurilla. Kalevala-teema, muinaisuskonnot, 

Kalevalan myytit, Arhippa Perttusen syntyrunot ja värikallion kuvasto. Tämän 

pohjalta herättelin keskustelua siitä, miten tämä vahvuus näyttäytyy meille tällä 

hetkellä. Tarinoiden merkitys nousi esiin. Ilmari Kiannon tarina, Hiljaisen kansan 

ja tanssija Reijo Kelan tarina, Raatteentien ja talvisodan selviytymistarina, Suo-

men ensimmäisen presidentin K.J. Ståhlbergin ja Karhulanvaaran pappilan tarina 

ja Hossa muinaisuskoineen. Paikkojen ja henkilöiden väliset suhteet ja niiden 

hyödynnettävyys kulttuurisisällöissä oli yksi tulokulma. Tässä vaiheessa käytiin 

keskustelua tarinallistamisesta, tuotteistamisesta ja näiden linkittymisestä kult-

tuurimatkailuun ja matkailutuotteisiin. Keskustelussa haluttiin vielä erikseen ko-
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rostaa Raatteentien brändiä ja Hossan Suomi 100-kansallispuistoa. Asiantuntija-

ryhmän hyvin yhteneväinen näkemys oli, että Suomussalmella tapahtuu paljon ja 

asioita toteutetaan yhdessä.  

 

Tämän jälkeen tein ryhmälle välitiivistystä keskustellun perusteella, jonka jälkeen 

kysyin mahdollisuuksien perään. Mitä nämä edellä keskustellut asiat meille mah-

dollistavat? Mahdollisuutena nähtiin yhteisöjen ja yhdistysten yhteistyön tiivistä-

minen, esimerkiksi kesäkuukausien lauantaisten kesäteatteriesitysten osalta. 

Lauantaisin kesäteatteriin saapuu ihmisiä eri puolilta Suomea, jolloin kesäteatte-

rin ohella viipymää voitaisiin rakentaa oheisohjelmalla, josta nämä ihmiset olisivat 

kiinnostuneita. Voimat yhdistämällä olisi mahdollisuus rakentaa lisäarvoa kesä-

teatterin ympärille. Toisena isona teemana nousi esiin ajatus siitä, että tapahtu-

mia olisi saatava säännöllisesti keskustaan, erityisesti kesäaikana. Ohjelmallinen 

kesä, antiikkitorit, kirpputorit, muinaishistoria (kivikausi), luonto ja Suomussalmi-

fest, olivat ajatuksia, joita tähän liittyen nopeasti kirjattiin post it-lapuille. Syväjärvi-

Vienan reitti-Säynäjäsuo nostettiin esille kulttuuripolku-näkökulmasta. Esihisto-

rian polku, ruokakulttuuri, kulttuurikotivierailu ja kyläilyperinne olivat asioita, joissa 

nähtiin myös mahdollisuuksia. Polkujuoksu, kiinalaisten hyödynnettävyys matkai-

lussa, Kurimon taideleirikoulut, keppihevoset, lasten ja nuorten järjestöt, muinais-

historian brändäys ja musiikkitapahtuman järjestäminen Hossaan Pyhä Unplug-

gedia mukaillen olivat keskustelussa esillä olleita avauksia. Mahdollisuuksia löy-

dettiin paljon.  

 

Heikkoudet ja uhkat käsiteltiin yhtenä kokonaisuutena. Ensimmäiseksi nostettiin 

esiin lapsille ja nuorille suunnattu kulttuuritarjonta ja tekeminen. Miten saataisiin 

nuoret osallistumaan tapahtumiin? Keskusteltiin lukion yrittäjäkurssista ja sen 

mahdollisuudesta toimia dynamona nuorten suuntaan. Lukion yrittäjäkurssin 

opiskelijat osallistuvat jo tällä hetkellä laajasti erilaisten tapahtumien toteuttami-

seen paikkakunnalla, voisivatko he sitouttaa nuoria mukaan tai järjestää nuorille 

tapahtumia? Tällä hetkellä kunnallisten kulttuuripalveluiden kautta päiväkoteihin 

ja kouluihin viedään Suomussalmella eri ikäryhmille vierailuesityksiä joitakin ker-

toja vuodessa. Lisäksi järjestetään joitakin iltaesityksiä kohdennettuna lapsille. 

Pääpaino on kuitenkin kouluun ja päiväkoteihin kulttuuripalveluiden jalkauttami-

sella, sillä siten saavutetaan ikäluokat kattavasti. Tässä toiminnassa tukena ovat 
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Konserttikeskuksen järjestämä Konsertti joka kouluun-toiminta, sekä Kajaanin 

kaupunginteatteri – Oulun läänin alueteatteri, joka alueteatterina tuo esityksiä eri 

puolille vanhaa Oulun läänin aluetta. Lisäksi vuoden 2018 aikana toimintaansa 

on käynnistänyt maakunnallinen lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kulttura. Koska 

toiminta on vasta käynnistynyt, on lisäarvosta vielä vaikea sanoa mitään lopul-

lista, mutta toiveena tietysti on, että kulttuurikeskus tulee omalta osaltaan paran-

tamaan lastenkulttuurin saavutettavuutta ja saatavuutta maakunnassa. 

 

Toisena heikkoutena nähtiin kulttuurin näkyvyys medioissa. Paikkakunnalla voi 

olla paljonkin hyviä kulttuurisisältöjä, mutta tapahtumat menevät ihmisiltä ohi. 

Paikallislehti uutisoi tapahtumista ennakkoon parhaaksi katsomassaan laajuu-

dessa. Keskusteltiin mahdollisuudesta herätellä henkiin kulttuurin kuulumiset-

palstaa, jota kulttuurisihteeri Jalo Heikkinen ylläpiti aikoinaan. Palstaa ei ole enää 

mahdollista julkaista lehdessä, mutta vastaavanlainen toteutus blogialustalla olisi 

mahdollinen. Blogin idea olisi palstan kanssa yhteneväinen. Siinä avattaisiin tu-

levaa tarjontaa ja annettaisiin vinkkejä tulevaan tarjontaan. Blogin toteutus nähtiin 

hyvänä väylänä muuta tiedottamista tukemaan. Kolmantena kokonaisuutena ke-

hittämiskohteeksi mainittiin lavatekniikka. Kunnan liikuteltava lava kaipaisi huol-

toa, lisäksi torille olisi hyvä saada kiinteä lava. Yleisenä toiveena olivat matalan 

kynnyksen lava- ja tekniikkaratkaisut, jotka tekevät tapahtumien järjestämisestä 

mahdollisimman helpoksi harrastajille.  

 

Tämän jälkeen post it-lapuille yhdessä koostetut ideat kasattiin teemoittain fläp-

pitaululle. Lajitteluna käytin keskustelussa esiin nousseita teemoja: muinaishisto-

ria, luonto, sotahistoria, ruokakulttuuri, festivaalit, tekniikka + tiedotus ja muut. 

Kuten aina, keskustelu oli tämän ryhmän kanssa aktiivista ja osallistuvaa. Tapaa-

misesta jäi vahva tunne siitä, että näkemys tulevaisuudesta terävöityy. 

 

Seuraava asiantuntijatyöryhmän kokoontuminen järjestettiin 9.10.2018. Edelli-

sestä työryhmän kokoontumisesta oli ehtinyt kulua aikaa, ja välissä oli tapahtunut 

myös henkilöstömuutoksia uuden matkailupäällikön aloitettua tehtävässään. Olin 

valmistellut työryhmän kokoontumista siten, että olin koostanut edellisen työpajan 

tuotokset tietokoneella esitettävään muotoon. Lisäksi olin koostanut vuosikellon 
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paikkakunnalla vuosittain järjestettävistä tapahtumista keskustelun tueksi. Aja-

tuksena oli käydä aluksi edellisellä kerralla työstetty aineisto läpi ja tutustua ta-

pahtumien vuosikelloon, ennen uuden brainstorming-session aloitusta. Tällä ker-

ralla ideat kerättiin suoraan tietokoneelle täydentämään edellisellä kerralla luotua 

aineistoa. Olin ennakkoon ajatellut, että toinen kokoontuminen olisi edellistä ly-

hempi, mutta ajatuksia ja ideoita tuli niin paljon, että työpajan kokonaiskestoksi 

tuli vajaa kaksi tuntia ajatellun reilun tunnin sijaan. 

 

Uusina ideoina edelliseen kertaan nousivat esille opastetut kyläretket Suomus-

salmen kyliin. Näitä toivotaan matkailutoimistosta säännöllisesti ja ne olisivat siksi 

tärkeä ottaa tulevaisuudessa huomioon. Samoin ideoitiin Kianta-laivalla toteutet-

tavia sotahistoriaristeilyitä ja kotiseuturisteilyitä, joissa yhdistyisi myös tutustumi-

nen vanhaan hautasaareen. Risteilyiden tulisi olla fyysisesti kevyitä, ja ne pitäisi 

tuotteistaa. Keskusteltiin myös vanhan julkaisumateriaalin hyödyntämisestä. Ma-

teriaalia voisi julkaista digitaalisena ja voisipa esimerkiksi kotiseutukävelyä miet-

tiä toteutettavaksi mobiilisovelluksena, jonka avulla matkailija pystyisi kävele-

mään kierroksen omatoimisesti.  

 

Läpi käytyyn tapahtumien vuosikelloon liittyen käytiin keskustelua siitä, että ta-

pahtumia on paljon ja tiedot niistä ovat levällään. Tärkeäksi nähtiin, että tilaisuu-

dessa esiteltyä vuosikelloa täydennettäisiin ja jalostettaisiin eteenpäin siten, että 

sen pohjalta voitaisiin toteuttaa suunnitteilla olevien tapahtumien kalenteri, johon 

kaikki paikkakunnan tapahtumajärjestäjät voisivat lisätä suunnitteilla olevia ta-

pahtumiaan. Tuotannollisena työkaluna kalenteri auttaisi hahmottamaan tapah-

tumatarpeita eri vuodenaikoihin. Lisäksi käytiin keskustelua siitä, minkälaiset kult-

tuurisisällöt tapahtumien lisäksi tulisi sijoittaa vuosikelloon. Tällaisia olisivat aina-

kin näyttelyt, Kianta-laivaristeilyt, ympäristötaideteokset ja museot.  

 

Tulevaisuuden kulttuuripalveluiden suunnittelussa korostettiin myös kohderyh-

mäajattelua, erityisesti lasten ja lapsiperheiden osalta. Koska asia oli vahvasti 

esillä myös edellisessä kokoontumisessa, se tulee nousemaan esille myös toi-

menpideohjelman painopisteitä mietittäessä. Keskustan tyhjät liikehuoneistot pis-

tävät silmään ikävästi, johon ratkaisuksi ideoitiin soittajien hyödyntämistä tyhjissä 
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liiketiloissa siten, että toiminta tapahtuu näkyvästi ikkunoiden edessä, myös tyh-

jien liiketilojen hyödyntäminen näyttelykäytössä katsottiin hyväksi etenemislin-

jaksi. Samalla esitettiin toive keskustan tyhjien ja historiallisten rakennusten his-

torian esiintuomisesta. Kesäteatteriesityksiin liittyen keskusteltiin mahdollisuu-

desta saada kesäteatterialueen takana olevaan Soivaan metsään opastusta en-

nen ja jälkeen kesäteatteriesitysten. Kylätapahtumien näkyväksi tekeminen näh-

tiin myös tarpeelliseksi.  

 

“Ladalla Raatteentielle” ja “veneellä Kiantajärvelle” työnimillä kulkeneet ideat pi-

tivät sisällään tarvittaessa yhdelle hengelle tarjottavan opastuksen käyntikohtei-

siin maitse ja vesitse. Turjanlinnan uudistamiseen liittyen nostettiin esille ideaa 

Turjanlinnan runojuhlista. Saarissa lausuttaisiin Kiannon runoutta, saapuminen 

tapahtuisi vesitse esimerkiksi kirkkoveneellä. Työskentelyn edetessä jatkettiin 

myös edellisellä kerralla aloitettua pohdintaa tiedottamisen tehostamisesta. Yh-

tenä uutena välineenä voisi olla facebookiin avattu Visit Suomussalmi-sivusto, 

johon tapahtumista tehtäisiin nostoja viikkotasolla. Tämä täydentäisi muuta sosi-

aaliseen mediaan laitettavaa sisältöä. Puhuttiin myös mahdollisuudesta viedä 

musiikkiopiston oppilaskonsertteja hoitokoteihin ja palvelutaloihin niiden ihmisten 

luo, jotka eivät pääse osallistumaan tapahtumiin muualla. Kahden toteutetun työ-

pajan jälkeen pystyin toteamaan asiantuntijaryhmän täyttäneen sille asetetun 

tehtävänsä.  

 

     

3.4 Haastattelut 

 

Koska asiantuntijaryhmän päätavoitteeksi oli kehittämisprosessin alussa valikoi-

tunut uusien ideoiden tuottaminen, olin päätynyt rajoittamaan ryhmän tavoitteel-

liseksi kooksi noin kahdeksan henkeä hyvän vuorovaikutuksen luomiseksi. 

Vaikka kahdella ryhmän kokoontumiskerralla kutsuttavat osallistujat olivatkin osit-

tain eri henkilöitä, oli kuitenkin jo ennakkoon nähtävissä tarvetta yksittäisille sy-

ventäville haastatteluille. Haastattelu on aineistonkeruumenetelmänä hyvä va-

linta, kun halutaan korostaa yksilöä, jolla on mahdollisuus tuoda esille itseään 

koskevia asioita mahdollisimman vapaasti (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 
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106). Kahta asiantuntijatyöryhmän ulkopuolista taiteilijaa haastattelemalla oli ta-

voitteena käydä läpi asiantuntijaryhmissä tuotettua tietoa ja syventää sitä, sekä 

testata asiantuntijaryhmän luomia ideoita ajatustasolla. 

 

Kehittämistehtävän luonteen ja haastateltavilta tarvitun tiedon vuoksi oli perustel-

tua toteuttaa haastattelut avoimena haastatteluna. Avoimessa haastattelussa 

haastattelija ja haastateltava keskustelevat yleisesti haastatteluaiheesta. Kes-

kustelu on avointa, ja molemmat osapuolet osallistuvat siihen aktiivisesti. Kes-

kustelu voi olla epämuodollista. (Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2015, 108-109.) 

Taiteilijoiden haastattelut toteutettiin vapaamuotoisesti keskustellen siten, että 

esittelin heille asiantuntijatyöryhmän aineistoa, jonka pohjalta haastateltavilla oli 

mahdollisuus lisätä uusia tai kommentoida jo olemassa olevia sisältöjä. Haasta-

teltaviksi valikoituivat kuvataiteilija Reetta Partanen ja keraamikko Ulla Harju, sillä 

asiantuntijaryhmässä oli jo ollut edustajia musiikin ja teatterin aloilta.  

 

Toteutetuista haastatteluista välittyi käsitys siitä, että asiantuntijaryhmä oli onnis-

tunut tuottamaan uusia ideoita kattavasti. Keskusteluiden pääpaino olikin paino-

tetusti siinä, miten luotuja ideoita voisi käytännössä toteuttaa. Näkökulmana oli 

myös osittain se, miten taiteilijat voisivat linkittyä toteutettaviin toimenpiteisiin. Nä-

kökulmiksi keskusteluissa nousivat muun muassa aikuisten taidekasvatus, van-

han perinteisemmän ja uudemman kulttuurin suhde, yhteisötaide ja paikallisen 

taiteellisen osaamisen hyödyntäminen.  

 

Haastatteluiden pohjalta syntyi myös muutamia uusia ideoita täydentämään asi-

antuntijaryhmän luomaa aineistoa. Koska tämän kehittämistehtävän aineiston 

esittelyn kannalta ei ole merkittävää, kuka idean on esittänyt, olen päätynyt yh-

distämään asiantuntijaryhmän tuottaman aineiston ja haastatteluissa nousseet 

ideat yhdeksi aineistoksi (liite 3). Tällä tavalla toimien esitetyt ajatukset eivät 

myöskään henkilöidy kehenkään yksittäiseen henkilöön. 

 

                                      

4 TULEVAISUUDEN KULTTUURIKUNTA 
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Valtakunnallisista selvityksistä on löydettävissä yhteneväinen punainen lanka tu-

levaisuuden kulttuuripalveluiden kehittämiseen. Alla olevaan taulukkoon (tau-

lukko 1) on koottu keskeisimmät yhteneväiset linjaukset neljästä eri lähteestä. 

Tarkastelussa ovat Aluehallintoviraston (verkkomateriaali kulttuuripalveluiden 

johtopäätökset ja toimenpide-ehdotukset, Aluehallintovirasto 2018) kuntien kult-

tuuritoiminnan saatavuudesta ja saavutettavuudesta toteuttaman arvioinnin poh-

jalta laatimat johtopäätökset toimenpiteistä tulevaisuuteen, Opetus- ja kulttuuri-

ministeriön asettaman työryhmän esitys laiksi kuntien kulttuuritoiminnasta (Ope-

tus- ja kulttuuriministeriö 2018, 33, 41, 46), Kuntaliiton sivistyspoliittinen ohjelma 

Sivistyksen suunta 2025 (Kuntaliitto 2015, 42-44) ja Opetus- ja kulttuuriministe-

riön selvitys Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä (Taide ja kulttuuri osana 

alueiden kehitystä 2018, 11). Kuten koonnista ilmenee, ovat suuntaviivat hyvin 

yhteneväisiä.   

Taulukko 1. Suuntaviivoja tulevaisuuden kulttuuripalveluille 
AVI 
Kulttuuripalveluiden toi-
menpide-ehdotukset vuo-
den 2017 arvioinnin poh-
jalta. 

OKM 
Esitys laiksi kuntien kult-
tuuritoiminnasta.  

Kuntaliitto 
Sivistyksen suunta 2025. 
Sivistyspoliittinen ohjelma. 

OKM 
Taide ja kulttuuri osana 
alueiden kehitystä. Nä-
kymä vuoteen 2025. 

Linjauksia palvelun 
saatavuudesta, saavu-
tettavuudesta ja osal-
listumisesta  

Linjauksia palvelun 
saatavuudesta, saavu-
tettavuudesta ja osal-
listumisesta 

Linjauksia palvelun 
saatavuudesta, saavu-
tettavuudesta ja osal-
listumisesta 

Linjauksia palvelun 
saatavuudesta, saavu-
tettavuudesta ja osal-
listumisesta 

Kunnat edistävät asukkai-
den ja eri väestöryhmien 
mahdollisuuksia osallistua 
ja vaikuttaa kuntien kulttuu-
ritoimintaan ja sen suunnit-
teluun. 

 
Kunnat ja muut toimijat 
edistävät keskinäistä yh-
teistyötään ja verkostojaan 
kulttuuripalveluiden saata-
vuuden lisäämiseksi. 
 
Vahvistetaan kuntien tieto-
pohjaa ja osaamista saata-
vuuteen ja saavutettavuu-
teen liittyen. 
 
Kunnat vahvistavat kulttuu-
rin asemaa strategisessa 
suunnittelussaan. 

Tukea ihmisten mahdolli-
suuksia luovaan ilmaisuun 
ja toimintaan, sekä kulttuu-
rin ja taiteen tekemiseen ja 
kokemiseen. 

 
Kunnan asukkailla ja kult-
tuuripalveluiden käyttäjillä 
mahdollisuus osallistua ja 
vaikuttaa kunnan kulttuuri-
toimintaan. 
 
Edistää kaikkien väestö-
ryhmien yhdenvertaisia 
mahdollisuuksia ja osallis-
tumista kulttuuriin. Vahvis-
taa väestön hyvinvointia ja 
terveyttä sekä osallisuutta 
ja yhteisöllisyyttä. 
 

Huomioidaan kulttuuripal-
veluiden monipuolinen 
merkitys hyvinvoinnin edis-
täjänä, rooli ennaltaehkäi-
sevässä työssä korostuu. 

 
Kulttuuri kuuluu jokaisen 
ihmisen arkeen, kaikilla on 
oikeus kulttuuripalveluihin. 
Palvelujen tarjonta vaihte-
lee paikallisten tarpeiden 
mukaan. Palvelut tuote-
taan läheisessä yhteis-
työssä kulttuurialan kol-
mannen sektorin ja yritys-
ten kanssa. Alueelliset pal-
velut täydentävät tarjontaa.  
 
Harvaan asutuilla alueilla 
toimivat kulttuuriverkostot. 
Tukipilareina kirjastot ja 
kansalaisopistot. 

Parannetaan kulttuuripal-
veluiden saatavuutta alu-
eellisesti ja paikallisesti. 
 
Kehitetään alueellista tieto-
perustaa päätöksenteon 
tukena ja lisätään strate-
gista yhteistyötä alueiden 
kanssa. 

Kulttuuri ja elinkeinot Kulttuuri ja elinkeinot Kulttuuri ja elinkeinot Kulttuuri ja elinkeinot 
Kunnat vahvistavat kulttuu-
rin asemaa strategisessa 
suunnittelussaan. 

 
 

Luoda edellytyksiä paikalli-
sen ja alueellisen elinvoi-
man kehittymiselle ja sitä 
tukevalle luovalle toimin-
nalle. 

Kulttuuri ja taide toimivat 
kuntien tavaramerkkinä.  
 
Mielenkiintoiset ja uudistu-
vat tapahtumat lisäävät 
alueen elinvoimaisuutta ja 
vaikuttavat myönteisesti 
kunnan imagoon. 
 
Elinkeinopolitiikassa luovat 
alat ovat keskeinen kehittä-
misalue. 

Vahvistetaan luovia aloja ja 
kulttuuriyrittäjyyttä alueilla. 
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Kuntalaisten mahdollisuus osallistua kulttuuripalveluiden suunnitteluun, sekä pal-

velujen saatavuuden ja saavutettavuuden turvaaminen erikokoisissa kunnissa 

erilaisten ratkaisumallien avulla, ovat keskeinen tavoite tulevaisuuteen. Saman-

aikaisesti kulttuurin elinkeinoaseman vahvistaminen nähdään tärkeänä. Kulttuu-

rin asema strategisessa suunnittelussa, kulttuurin asema alueen elinvoimaisuu-

den esiintuojana ja imagotekijänä nousevat tärkeään osaan. Myös alueellisen 

kulttuuriyrittäjyyden ja luovien alojen vahvistaminen nousee aineistossa esiin tu-

levaisuuden painopisteenä. 

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö (Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä 2018, 

44–46) hahmottelee Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä-selvityksessään 

kolme kulttuurin tulevaisuuskuvaa, jotka perustuvat tulevaisuusverstaiden ja työ-

ryhmäkokousten pohjalta luotuihin mahdollisiin tulevaisuuskuviin. Tulevaisuusku-

vat ovat: 

1. Taide ja kulttuuri ovat kaikkialla 

2. Erilaiset alueet, eriytyneet yksilöt ja yhteisöt 

3. Mahdollisuus vahvaan alueelliseen kulttuuripolitiikkaan 

 

Ensiksi mainittu tulevaisuuskuva ennakoi taiteen ja kulttuurin arkipäiväistyvän ja 

rajan itse tuotetun ja ammattilaisten tuottaman taiteen välillä hämärtyvän. Tekno-

loginen kehitys mahdollistaa, että käyttäjistä tulee tuottajia taiteilijoiden rinnalle. 

Taiteilijoiden puolella tämä tarkoittaa toimintakentän laajentamista yhteistuotan-

toihin yleisön kanssa.  Muutos tarkoittaa taiteilijan ammatti-identiteetin monimuo-

toistumista, ammattitaitoon kuuluu jatkossa myös pedagogista ja yhteisöllistä 

osaamista, sekä luovien prosessien johtamista. (Taide ja kulttuuri osana alueiden 

kehitystä 2018, 44–45) Toteutuessaan tämä tulevaisuuskuva tukisi esimerkilli-

sesti edellä esitettyä kulttuurin saavutettavuuden, hyvinvoinnin ja osallistavuuden 

tavoitetta. Kulttuuri ja taide tulisivat kulttuurin arkipäiväistymisen myötä sinne 

missä ihmiset ovat, uusien teknologioiden tätä kehitystä vahvistaen. Jokaisesta 

tulisi eräällä tavalla oman yhteisönsä taiteilija. 

 

Erilaiset alueet, eriytyneet yksilöt ja yhteisöt-tulevaisuuskuva tarkoittaisi toteutu-

essaan sitä, että kaupungistumisen ja väestön ikääntymisen myötä Suomen 

aluerakenne muuttuisi monimuotoisemmaksi, synnyttäen erilaisuutta mutta myös 
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eriarvoistumista sekä sosiaalisesti että alueellisesti. Tämä lisäisi kysyntää aiem-

paa monimuotoisimmille ja uudella tavalla tuotetuille kulttuuripalveluille, eri ryh-

mien tarvitessa erilaisia kulttuuripalveluilta. (Taide ja kulttuuri osana alueiden ke-

hitystä 2018, 45) Väestö ikääntyy, mutta samalla ihmiset ovat terveempiä ja elä-

vät pidempään. Vireät iäkkäät ihmiset matkustelevat ja pysyvät todennäköisesti 

suhteellisen hyvin mukana teknologisessa kehityksessä. Muutto kaupunkeihin 

heikentää maaseutumaisten kuntien huoltosuhdetta entisestään. Edellä esite-

tyssä koosteessa (taulukko 1) tulevaisuuden kulttuuripalveluiden linjauksista, tuo-

tiin esiin erilaisten kulttuuriverkostojen merkitys maaseudulla. Toisaalta tämä voi 

näkyä kansalaisopistojen ja kirjastojen merkityksen kasvamisena, toisaalta kol-

mannen sektorin merkityksen vahvistumisena.      

 

Viimeinen tulevaisuuskuvista näkee mahdollisuuden vahvaan alueelliseen kult-

tuuripolitiikkaan, sillä ehdotettu lakiesitys uudeksi maakunnaksi ja sen tehtäviksi 

eivät merkittävästi muuta kulttuuripolitiikan rakenteita. Tulevaisuuskuvassa valti-

olla on vahva rooli alueellisten kulttuuripolitiikan suuntaviivojen luojana yhdessä 

kuntien ja alueiden kanssa. (Taide ja kulttuuri osana alueiden kehitystä 2018, 45–

46) Kysymykseen siitä, millä tavalla valtio haluaa tulevaisuudessa tukea alueiden 

kulttuurielämän kehitystä, tiivistyy monella tavalla kuntien kulttuuripalveluiden tu-

levaisuus. 

 

Myös lainsäädäntö on siirtymässä tähän päivään. Opetus- ja kulttuuriministeriö 

asetti lokakuussa 2017 työryhmän laatimaan ehdotusta kuntien kulttuuritoimin-

nasta annetun lain muuttamiseksi. Tämän voi nähdä hyvänä asiana, sillä voi-

massa oleva laki on vuodelta 1992, ja se on monilta osin pudonnut yhteiskunnan 

vauhdista. Pienien kuntien näkökulmasta lakiesityksessä annetaan monien mui-

den hyvien linjausten ohella Opetus- ja kulttuuriministeriölle mahdollisuus antaa 

kunnille kehittämistehtäviä, joilla luodaan edellytyksiä kulttuuritoiminnan kehittä-

miselle. (Kuntien kulttuuritoiminnasta annetun lain uudistaminen, esitys laista 

2018, 41). Suomussalmen kunnan sivistyslautakunta totesikin Opetus- ja kulttuu-

riministeriölle antamassaan lausunnossa, että kunnille annettava kehittämisteh-

tävä tulisi nähdä tärkeänä työkaluna erityisesti maaseutumaisissa kunnissa, 

joissa kulttuurityöhön osoitettu henkilöresurssi on kasvukeskuksia pienempi. Täl-

laisissa kunnissa kehittämistehtävä voi hyvin kohdennettuna tukea ja luoda uusia 



 

 

55
 

alueellisia toimintatapoja ja käytäntöjä kulttuuripalveluihin. Kehittämistehtävä tu-

lisi nähdä kulttuurisen tasa-arvon edistäjänä. (Suomussalmen sivistyslautakunta 

2018, §103.) Pienten kuntien kulttuuripalveluiden tulevaisuuden kannalta on tär-

keää, että kulttuuripalveluille asetettavien suuntaviivojen ohella tuetaan aidosti 

mahdollisuutta kehittää palveluita myös sellaisissa kunnissa, joiden voimavarat 

eivät ole kasvukeskusten tasolla. Näin edistetään kulttuurisen tasa-arvon toteu-

tumista.  

 

Minkälaisilta siis näyttävät tulevaisuuden pienet kulttuurikunnat? Voitaneen sa-

noa, että hyvin erilaisilta keskenään. Kenties suurimpana yksittäisenä tekijänä 

tulevaisuuden kulttuurikunnissa vaikuttaa kunnan oma arvomaailma. Se, kuinka 

tärkeäksi kulttuuripalvelut koetaan ja kuinka paljon siihen ollaan valmiita panos-

tamaan. Kaivataan myös kulttuurin puolustajia. Kuten jo tämän työn alkupuolella 

pohdiskelin, kunnan arvot vaikuttavat oleellisesti siihen, miten ja missä laajuu-

dessa kulttuuripalveluita kunnissa järjestetään. Tähän vaikuttavat sekä kunta-

päättäjien, että virkamiesjohdon näkemykset asiasta. Isossa kuvassa sama läh-

tökohta pätee myös valtion tasolla.  Parhaat lähtökohdat kulttuuripalveluiden puo-

lustamiselle löytyvät niistä kunnista, joissa on osaavaa kulttuuritoimen henkilös-

töä. Toki kulttuurin puolestapuhujat voivat löytyä kuntaorganisaatioiden ulkopuo-

leltakin. Yhteisöissä ja järjestöissä piilee tässäkin suhteessa valtava voima.  

 

Toteutuessaan sosiaali- ja terveysuudistus vaikuttaa kuntien tulevaisuuteen. 

Kuntalaisten hyvinvoinnista huolehtimisen merkitys korostuu. Kulttuuripalvelut on 

hyvinvointipalvelu, joten voisiko ajatella, että panostus kulttuuriin kasvaisi eri puo-

lilla Suomea? Todennäköisesti ei. Heikentymistä osoittava kuntien talous pakot-

taa kuntia miettimään mihin ja miten niukentuneita rahavaroja kohdistetaan. Tu-

levaisuuden haasteena on, millä tavoilla pienenevillä rahavaroilla saadaan tuo-

tettua laadukkaita kulttuuripalveluita. Korostuvan hyvinvointitehtävän näkökul-

masta kulttuuripalveluiden karsiminen ei näyttäytyisi tavoitetta edistävänä ratkai-

suna. Minimitasoa enemmän kulttuuriin panostavilla kunnilla on tulevaisuudessa-

kin mahdollisuus tehdä kunnistaan kulttuurin avulla hyvinvointia ja elinvoimaa 

edistäviä kuntia. Tällaiset kunnat tuottavat kulttuuritarjontaa itse, tukevat muiden 

tuottamaa kulttuuritarjontaa ja aktivoivat käyttäjäryhmiä kulttuurin pariin.  
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Oma lukunsa kulttuuripalveluissa muodostavat erilaiset rahoitusinstrumentit, joi-

den merkitys tulevaisuudessa kulttuurisen tasa-arvon näkökulmasta tulee toden-

näköisesti kasvamaan. Koska pysyviä nykyistä laajempia rakenteita ei pieniin 

kuntiin kulttuuripalveluiden osalta pystytä toteuttamaan, on panostusta laitettava 

valtion tasolta erilaisiin rahoituksiin, joilla pienten kuntien kulttuuritoimintaa pys-

tyttäisiin kehittämään. Erilaiset avustukset ja hankerahoitukset mahdollistavat uu-

sien kulttuurisisältöjen ja käytäntöjen luomisen alueille, joissa kehitystyöhön on 

muutoin vähän resursseja. Näiden rahoitusinstrumenttien ongelma on, että toi-

minnalle on paikoin haastavaa löytää jatkomahdollisuuksia rahoituksen päätyt-

tyä. Ehkäpä rahoitusta tulisikin tulevaisuudessa kohdentaa yksittäisen pienen 

kunnan sijasta korostetusti useammista kunnista koostuville alueille. Tavoitteena 

voisi tällöin olla kuntarajat ylittävien toimintamallien luominen.  

 

Esimerkiksi Kuulto-toimintatutkimuksessa tutkittiin kulttuuritoimintaan osallistumi-

sen lisäämistä alueilla, joissa kulttuuritoiminnan kokonaismenot olivat keskimää-

räistä alhaisemmat. 22 kokeilua eri puolilta Suomea lähti kehittämään erilaisia 

toimenpiteitä ja kulttuuripalvelujen tuotantomuotoja, joilla kuntalaisten kulttuuri-

palveluihin osallistumista ja heidän kuulemistaan palvelujen kehittämisessä voi-

tiin lisätä. (Kangas 2015, 6, 11.) Kuulto-kokeilu on hyvä esimerkki toimenpiteistä, 

joilla uusia ratkaisuja pienten kuntien kulttuuritoimintaan on mahdollista etsiä. 

Kuulto-kokeilu oli luonteeltaan toimintatutkimus, mutta esimerkiksi Euroopan 

Unionin Manner-Suomen maaseutuohjelmalla on vuosien 2007–2013 aikana pel-

kästään Kainuun alueella rahoitettu 47 kulttuurihanketta, joissa oli sidottua rahoi-

tusta 2,6 miljoonaa euroa. Kulttuurimatkailun osuus tästä potista oli lähes 30 pro-

senttia. (Kulttuurin kehittäminen maaseudulla 2015, 29.) Tässä vaiheessa tekisi 

mieleni esittää, että tulevaisuuden kulttuuripalveluita luodaan pienissä kunnissa 

eri rahoitusinstrumentteja hyödyntäen. Tämä ei tietenkään ole koko totuus, mutta 

joka tapauksessa oleelliseksi osaamisalueeksi tulevaisuuden kulttuuripalveluissa 

nousee eri rahoitusinstrumenttien tuntemus, ja niiden soveltuvuusarvon ymmär-

täminen eri käyttötarkoituksiin. Erityisesti rahoitusinstrumenttien merkitys koros-

tuu kunnissa, joissa ei ole päätoimista kulttuuritoimen viranhaltijaa. 
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Tämän pohjalta onkin tarpeellista miettiä, miten saisimme toteutettua jonkun suo-

mussalmelaisten kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta parantavan hank-

keen. Esimerkiksi Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustukset kuntien taide- 

ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin voisi olla potentiaalinen väylä 

edistää tässä kehittämistehtävässä linjattuja tulevien vuosien toimenpiteitä. Voi-

simmeko nähdä Suomussalmella esimerkiksi taiteilijan, joka jalkautuisi kyliin, 

kauppoihin tai terveysasemille tekemään taidetta ihmisille tai ihmisten kanssa? 

Mahdollisuuksia on lukuisia ja uskon, että tämän kaltaisilla rahoitusinstrumen-

teilla pystytään edistämään useita toimenpideohjelmassa esitetyistä toimenpi-

teistä. Erityisesti saavutettavuuden ja saatavuuden parantamiseen tähtäävä kult-

tuuritoiminnan jalkauttaminen sinne missä ihmiset ovat, olisi hyvä kokonaisuus, 

jonka parissa osaava taiteilija saisi paljon aikaan. 

 

Toisaalta voidaan myös miettiä luovia ratkaisuja valtakunnallisesti. Suomessa tai-

teilijoista noin 50 prosenttia asuu pääkaupunkiseudulla (Taide ja kulttuuri osana 

alueiden kehitystä 2018, 35; Kangas & Ruokolainen 2012, 59). Voisiko yksi rat-

kaisu maaseutujen kulttuuritarjonnan monipuolistamiseen olla maan sisäiseen 

kulttuurivientiin kohdistetun rahoitusinstrumentin luominen? Tässä malissa pää-

kaupunkiseudulle keskittyneet taiteilijat ja vapaat taiteilijaryhmät järjestäisivät 

maaseutumaisiin kuntiin kiertueita, hyödyntäen koulujen liikuntasaleja, työväen-

taloja tai muita käyttötarkoitukseen soveltuvia tiloja. Kokemuksesta tiedän, että 

Pohjois-Suomeen esityksen tuomisessa ei ole kalleinta esiintyjäpalkkiot, vaan 

matkoista ja majoituksista aiheutuvat kulut. Maan sisäisen kulttuurivientirahoituk-

sen avulla maaseutumaiset kunnat saisivat ammattitaitoisesti tuotettuja kulttuuri-

sisältöjä edullisemmalla hinnalla, matkakulujen tullessa avustuksesta. Kolikon 

toisena puolena pääkaupunkiseudun taiteilijakeskittymä saataisiin liikkeeseen 

kiertueille eri puolille Suomea erilaisten produktioiden muodossa. Tämä vaatisi 

tuotantojen suunnittelua kiertueolosuhteisiin sopiviksi.  

 

Vapaiden ryhmien kiertuetoiminnan osalta on tosin todettu aiemmin, että ehdo-

tukset vapaiden ryhmien kiertuetoiminnan vakiinnuttamisesta vaatisivat laitos- ja 

vapaan kentän yhteistyötä, koska muutoin resurssit ovat liian vähäiset. Toteutu-

essaan ne kuitenkin edistäisivät vapaan kentän toimijoiden työllistymistä ja pa-

rantaisivat palveluiden saatavuutta. (Heiskanen, Kangas, Mitchell 2015, 95-96.) 



 

 

58
 

Joka tapauksessa vapaiden ryhmien ja -taiteilijoiden osaamisessa piilee valtava 

potentiaali tulevaisuuden kulttuurikunnille. 

 

 

4.1 Muutostarpeet ja painopisteet 

 

Asiantuntijaryhmiltä kehittämistyöprosessin aikana kerätystä aineistosta on nos-

tettavissa tiettyjä paikallisia muutostarpeita. Toisaalta myös valtakunnallisesti tu-

levaisuuden kulttuurikunnille asetetut suuntaviivat ja oletetut vaihtoehtoiset tule-

vaisuuskuvat määrittävät muutosta. Osaan tarvittavista muutoksista Suomus-

salmi ja muut kunnat voivat vaikuttaa suoraan omilla toimillaan, osaan tarvitaan 

valtion ja muiden organisaatioiden tukea, muun muassa erilaisten rahoitusinstru-

menttien kanavoimisessa kulttuuritoimintaan.  

 

Ulkopuolinen toimintaympäristö ja siinä tapahtuvat muutokset vaikuttavat osittain 

siihen, miten organisaatio voi toteuttaa strategiaansa (Hiltunen 2012, 233). Tässä 

tekstissä olen aiemmin pohtinut, että kulttuuritoiminnan kehittäminen tapahtuu 

kolmessa eri linjassa (kuva 5): kunnan itse tuottamissa kulttuuripalveluissa, mui-

den tuottaman toiminnan tukemisessa ja käyttäjäryhmien aktivoimisessa. Sa-

malla ulkoiset voimat voivat vaikuttaa merkittävästi valittuihin kehityssuuntiin, teh-

den ne jopa pahimmassa tapauksessa vääriksi. PESTEL-analyysissä nostin 

esille kulttuuritoiminnan osalta tällaisia seikkoja, joihin kuuluivat esimerkiksi sosi-

aali- ja terveysuudistus maakuntauudistuksineen, digitalisaatio, kulttuurin vos-ra-

hoituksen uudistus ja Opetus- ja kulttuuriministeriön painotukset kulttuurin erityis-

avustuksissa.  

 

Asiantuntijaryhmiltä kerätyn aineiston jälkeen käytettävissä oli paljon käytännön 

ideoita, joita olisi jollakin tavoin lajiteltava, priorisoitava ja karsittava. Tarvittiin ai-

neistosta esiin nousevia painopisteitä, joita pystyisi soveltamaan PESTEL-ana-

lyysin, valtakunnallisten suuntaviivojen ja tulevaisuuskuvien kanssa. Tältä poh-

jalta myös konkreettiset toimenpiteet olisi mahdollista määrittää. Tähän työhön 

vaikutti ilmeisen hyvin soveltuvan Sinisen meren strategiaan kuuluva nelikenttä-

analyysi. Sinisen meren strategia perustuu ajatteluun, jossa kilpailu ei ole strate-
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gisen ajattelun keskiössä. Ydinajatuksena on huomion siirtäminen kilpailusta uu-

den markkinatilan luomiseen. Strategiaan kuluu oleellisena osana nelikenttäana-

lyysi, jossa arvioidaan painopisteitä neljässä luokassa. Luokat ovat poista, ko-

rosta, supista ja luo. (Kim & Mauborgne 2015, 15, 69–71.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ensimmäiseksi oli paikallaan pohtia nelikentän suhdetta PESTEL-analyysiin. 

Mitä annettavaa sillä on painopisteiden määritykseen? Päädyin nostamaan PES-

TEL-analyysistä teemoja pääasiassa nelikentän korosta osioon. Tällöin analyysi 

mahdollistaisi ohjauksen sille, mitä teemoja nousee luo-osioon. PESTEL-analyysi 

nosti esille muutamia erityisen hyvin Suomussalmen hyödynnettäväksi sopivia 

muutosvoimia. Kulttuurin elinkeinojen näkökulmasta paikallisuuden vahvistumi-

nen, hyvinvoinnin ja terveyden korostuminen, digitalisaatio ja ympäristöarvojen 

Poista 
- tapahtumien päällekkäisyy-

det 
- organisaatioiden ja hallinto-

kuntien väliset raja-aidat 
 

Korosta 
- paikallisuus, ainutlaatuiset 

sisällöt 
- kokeilukulttuuri osaksi kult-

tuurituotantoja 
- hyvinvointi ja luonto osana 

kulttuurin elinkeinoja 
- digitalisaatio 
- kulttuuri ihmisten pariin 
 saatavuus, saavutettavuus 

- yhteisöllisyys 
- kulttuurin ja elinkeinoelämän 

verkostojen hyödyntäminen 
- rahoitusjärjestelmien hyö-

dyntäminen 

 

Supista 
- ennalta arvattavuus 
- kulttuuripalveluiden mää-

rittäminen kuntaorgani-
saatiosta käsin 

Luo 
- kulttuurin, hyvinvoinnin ja 

luonnon ympärille rakentuvat 
kulttuurisisällöt 

- uudet digitaaliset ratkaisut 
osana kulttuuripalveluita 

- käytännöt jotka edistävät ma-
talan kynnyksen kulttuuripal-
veluita 

- paikallishistoriasta ammenta-
vat kulttuurisisällöt 

- yhteisölliset tapahtumat 

Kuva 10. Nelikenttäanalyysi. 
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nousu antavat Suomussalmen tyyppiselle luonnon keskellä sijaitsevalle maaseu-

tukunnalle mahdollisuuksia rakentaa kulttuurimatkailun näkökulmasta näiden 

teemojen ympärille sisältöjä. Toisaalta digitalisaatio ja hyvinvoinnin korostuminen 

vaikuttavat ja antavat mahdollisuuksia myös siihen tärkeimpään, kuntalaisille 

suunnattuihin kulttuuripalveluihin. PESTEL-analyysistä nelikenttään nousivat ko-

rosta-osioon paikallisuus ainutlaatuisine sisältöineen ja kokeilukulttuurin merki-

tyksen korostaminen osana kulttuurituotantoja. Lisäksi terveyden, hyvinvoinnin ja 

luonnon arvostuksen korostuminen, sekä digitaaliset ratkaisut osana kulttuuripal-

veluita pääsivät osaksi nelikenttää.  

 

Seuraavaksi korosta-kenttä täydentyi valtakunnallisten suuntaviivojen pohjalta. 

Valtakunnalliset suuntaviivat eri selvityksissä ja suunnitelmissa ovat hyvin yhte-

neväisiä keskenään. Niissä esiin nousevat muun muassa palveluiden saatavuus 

ja saavutettavuus, sekä kuntalaisten mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa kulttuu-

ritoimintaan. Kulttuurin elinkeinojen osalta kulttuurin rooli kuntien tavaramerkkinä, 

sekä luovien alojen ja kulttuuriyrittäjyyden vahvistaminen ovat avainasemassa. 

Korosta-osioon aineiston pohjalta nousi näkymä siitä, että kulttuuripalveluita tulisi 

jatkossa viedä sinne missä ihmiset ovat, esimerkiksi kauppoihin, kahviloihin ja 

hoitokoteihin. Osioon pääsi myös yhteisöllisyys, joka voi näkyä esimerkiksi ta-

pahtumien ja kulttuurin harrastusmahdollisuuksien kautta. Myös erilaisten ver-

kostojen hyödyntäminen nousi korostettaviin asioihin. Verkostot eivät ole pelkäs-

tään kulttuurialan sisäisiä, vaan ristipölytystä tarvitaan esimerkiksi erilaisten yh-

teisöjen ja elinkeinoelämän suuntaan. Tällä tavalla myös elinkeinoelämää tuo-

daan tiiviimmin osaksi kulttuuripalveluita sen omista lähtökohdista. Viimeisenä 

korosta-osioon nousi erilaisten rahoitusjärjestelmien hyödyntäminen. Rahoitus-

järjestelemien rooli tulevaisuuden maaseutukuntien kulttuuripalveluiden kehittä-

misessä on todennäköisesti tärkeä, kuntien taloudellisten resurssien kaventu-

essa. 

 

Korosta-osion pohjalta luo-osioon oli luontevaa johtaa uusia sisältöjä kaipaavia 

kokonaisuuksia. Luo-osioon sijoittuivat terveyden, hyvinvoinnin ja kulttuurin ym-

pärille rakeentuvat uudet kulttuurisisällöt, jotka tukevat myös kuntastrategian 

luontomatkailulle asettamia tavoitteita. Nopeasti etenevä digitalisaatio mahdollis-

taa tulevaisuudessa kulttuurisisältöjen ja -kohteiden uudenlaisen kehittämisen 
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esimerkiksi lisättyä todellisuutta hyödyntäen. On myös tärkeää pyrkiä kehittä-

mään kulttuuripalveluita aktiivisesti suuntaan, jossa erilaisten tapahtumien ja kult-

tuurisisältöjen kehittäminen tehdään mahdollisimman helpoksi. Tässä voivat aut-

taa uudet käytännöt, jotka edistävät matalan kynnyksen kulttuuripalveluita, teh-

den tapahtumien tai muiden kulttuurisisältöjen tuottamisen kuntalaisille vaivatto-

maksi. Yhteisölliset tapahtumat elinvoimaa ja hyvinvointia edistävinä kokonai-

suuksina nousivat osaksi nelikenttää. Viimeisenä kokonaisuutena luo-osioon 

nousi paikallishistoriasta ammentavat kulttuurisisällöt. Tätä painotusta tukevat 

paitsi PESTEL-analyysi paikallisuuden vahvistumisen kautta, myös asiantuntija-

ryhmä oman työskentelynsä pohjalta.  

 

Vaikea kysymys tietysti oli, mitä pitäisi supistaa tai poistaa? Kunnan kulttuurielä-

män pitää olla mahdollisimman moniääninen. Kunnallisten kulttuuripalveluiden 

tehtävä on mahdollistaa näiden erilaisten sisältöjen esiin pääseminen. Siksi su-

pista ja poista osiot vaativat tarkkaa miettimistä. Poistettavat-osioon nousivat asi-

antuntijatyöryhmän aineistosta tapahtumien päällekkäisyydet. Suomussalmella 

tapahtuu paljon, mutta pienessä kunnassa yleisöpohja ei useinkaan riitä useaan 

yhtäaikaiseen tilaisuuteen. Tästä syystä tulisi pyrkiä tilanteeseen, jossa tapahtu-

mien päällekkäisyyksistä pyrittäisiin pääsemään häiritseviltä osin eroon.  

 

Tulevaisuuden kunnilta odotetaan tiivistyvää vuoropuhelua yhteisön kanssa. Sa-

malla kulttuuripalveluiden näkökulmasta tuntuu entistä selkeämmältä, että erilai-

siin kulttuurisisältöihin ja -tuotantoihin liittyen yhteistyön tiivistäminen eri hallinnon 

alojen välillä tulee korostumaan. Vaikka yhteistyötä on tehty tähänkin asti, antaa 

esimerkiksi matkailupalveluiden yksikön uudistuminen uusia mahdollisuuksia 

hallinnon alojen väliselle yhteistyölle. Tästä syystä poistettavat-osioon nostettiin 

organisaatioiden ja hallintokuntien väliset raja-aidat. Ei puhuta siis pelkästään 

kuntaorganisaatiosta, vaan laajemmasta raja-aitojen näkemisestä rajoittavana 

tekijänä. Tähän linkittyy myös ajatus siitä, että yhteistyötä voi tehdä myös uudella 

tavalla.  

 

Supista-osiossa kulttuurisisältöjen ennalta arvattavuutta pyritään vähentämään, 

lähtökohtana ajatus siitä, että asioita voidaan kokeilla ja tehdä uusilla tavoilla, 

korosta-osiossa olevan kokeilukulttuurin hengessä. Supistettaviin kuuluu myös 
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kulttuuripalveluiden määrittäminen kuntaorganisaatiosta käsin. Tulevaisuuden 

kuntien hengen mukaisesti kulttuuripalveluiden suunnittelua ja toteutusta tulisi 

tehdä jatkossa enenevästi vuorovaikutuksessa yhteisön kanssa yhdessä miet-

tien, ei organisaatiosta käsin ohjaten. Tulevaisuuden kulttuurikunnan tulisi kyetä 

aitoon vuorovaikutukseen palveluiden suunnittelussa ja toteutuksessa. 

 

 

4.2 Toimenpiteet tulevaisuuteen 

 

Sinisen meren nelikenttäanalyysin jälkeen on aika nivoa asiantuntijatyöryhmän 

tuottama aineisto ja muu prosessin aikana kertynyt tieto tulevaisuuden toimenpi-

teiksi. Tämä tapahtuu nelikenttäanalyysin korosta ja luo-osioiden painopisteisiin 

tarkemmin pureutumalla. Suomussalmen kunnan kulttuuripalveluiden toimenpi-

deohjelma vuosille 2019-2023 on tämän kehittämistehtävän liitteenä (liite 1). Toi-

menpideohjelmassa on määritetty jokaiselle toimenpiteelle tavoite, mittari, tavoi-

tetaso, toteutusaikataulu ja mahdolliset toteuttajat. Toimenpiteitä on määritetty 

viidelle vuodelle 16 kappaletta, joista osa on nopeampia toteutettavia ja osa vaatii 

laajempaa työstöä toteutuakseen. Laskennallisesti tämä tarkoittaa vuositasolla 

kolmea laajempaa kehityskokonaisuutta. Jokaiselle vuodelle pyritään jakamaan 

toimenpiteet siten, että ne sisältävät yhden työläämmän ja joitakin vähäisempää 

työpanosta vaativia kokonaisuuksia. Osa toimenpiteistä saattaa myös ulottua 

useammalle vuodelle. Tällä tavalla varaudutaan siihen, että henkilöstö riittää toi-

menpiteiden vaatimaan tarkempaan suunnitteluun ja toteutukseen. Toimenpide-

ohjelman vuosittainen toteutumisen arviointi antaa mahdollisuuden tehdä muu-

toksia toimenpiteiden priorisointiin tai toteutusaikatauluun toimenpiteiden valmis-

tumisen tai ympäristössä tapahtuvien muutosten myötä.  

 

Tässä työssä esitetty tietoperusta tukee hyvin yhteneväisesti ajatusta sitä, että 

tulevaisuuden toimenpiteet rakentuvat pienissä kunnissa matalan kynnyksen 

kulttuuripalveluiden, sekä saatavuuden ja saavutettavuuden ympärille. Tämä tar-

koittaa kulttuurin tuomista lähelle kuntalaisten elämää, ei niinkään kuntalaisten 

tuomista lähelle kulttuuria. Prosessin aikana on myös kypsynyt ajatus siitä, että 

kunnalliset kulttuuripalvelut tukevat elinvoimaa ja kulttuurin elinkeinoja parhaiten, 

kohdistamalla ja tuomalla kulttuuripalvelut lähelle kuntalaisia. Näistä syistä olen 
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päätynyt määrittämään toimenpideohjelman päätavoitteeksi vuosille 2019-2023 

kulttuurin ja taiteen viemisen sinne, missä ihmiset ovat. Käytännössä tämä tulee 

tarkoittamaan kulttuurin viemistä eri tavoin esimerkiksi kauppoihin, kahviloihin, 

hoitokoteihin, kylpylään ja kirjastoon. Tässä ajattelussa korostuu yhteisöllisyys, 

joka antaa kuntalaisille paitsi mahdollisuuden kokea ammattilaisten tekemää tai-

detta ja kulttuuria, myös luoda uutta ja omaa omista lähtökohdistaan ammattilais-

ten ohjauksessa.  

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön näkymä kulttuurin arkipäiväistymisestä (Taide ja 

kulttuuri osana alueiden kehitystä 2018, 44-45) kannustaa toteutuessaan oma-

toimiseen itsensä ilmaisuun. Esimerkiksi yhteisötaiteilija voisi saada taiteen ja 

kulttuurin arkipäiväistyessä mielenkiintoisia kohtaamisia aikaan kuntalaisten 

kanssa. Konkreettisina toimenpiteinä Suomussalmella pyritään jatkossa muun 

muassa hyödyntämään keskustan tyhjät liikehuoneistot taidenäyttelytiloina, saa-

maan musiikin opiskelijoita soittamaan tyhjien liikehuoneistojen näyteikkunoiden 

eteen tempausluonteisesti ja viemään musiikkiopiston oppilaskonsertteja tai 

muuta harjoiteltua ohjelmistoa piristämään hoitokotien asukkaiden päivää. Kult-

tuuria pyritään tuomaan ihmisten luokse kokeilukulttuurin hengessä uusia tapoja 

etsien. Toteutusten ei tarvitse olla kalliita, sillä tässä ajattelumallissa nimen-

omaan taiteen ja kulttuurin ihmisten luokse vieminen ratkaisee.  

 

Digitalisaatio nousi esille tulevaisuuden trendeissä ja toteutetussa PESTEL-ana-

lyysissä. Digitalisaation osalta ei ole enää oleellista kysyä tehdäänkö, vaan on 

pikemminkin kysyttävä mitä ja miten tehdään. Se tulee muovaamaan tulevaisuu-

dessa kaikkia toimialoja, ja tarjoamaan ennennäkemättömiä mahdollisuuksia uu-

denlaiselle tekemiselle. Digitalisaatioon linkittyy myös edellä esitelty tulevaisuus-

odottama siitä, että kulttuuri arkipäiväistyy, jokaisen luodessa omilla laitteillaan 

sisältöjä. Suomussalmella on tähän mennessä hyödynnetty erilaisia mobiiliratkai-

suja Kotiseutumuseoon ja tuoreimpana Hossaan, värikalliota esittelevän mobii-

lisovelluksen kautta. Tulevina vuosina sovelluksien mahdollisuuksia tulisi selvit-

tää ainakin Raatteentien ja Soiva metsän osalta. Virtuaalikierros Raatteentiellä 

tien historiaa tutuksi tehden, tai Soivassa metsässä metsän soittimia esitellen an-

taisivat lisäarvoa kohteissa vieraileville. Ensimmäisessä aallossa olisi varmasti 

tärkeintä, että erilaiset mobiiliratkaisut saataisiin tukemaan vierailua paikan 
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päällä, eräänlaisena virtuaalisena oppaana. Tämän lisäksi Soivassa metsässä 

voisi digitaalisuuteen liittää vaikkapa musiikin äänittämistä, jota pystyisi teke-

mään ja jakamaan sovelluksen kautta vain Soivassa metsässä ollessaan. Pidem-

mällä aikavälillä molempien kohteiden kohdalla erilaiset lisätyn todellisuuden tar-

joamat ratkaisut tulevat antamaan täysin uudenlaisia mahdollisuuksia kohteiden 

kehitykseen. Raatteentien taistelujen esittäminen lisätyn todellisuuden avulla on 

todennäköisesti tulevaisuudessa hyödyntämisen arvoinen mahdollisuus, etenkin 

jos sitä pystyy yhdistämään Raatteen Portissa toteutettavien elämyksellisten si-

sältöjen kanssa. Maakunnallisesti on asetettu tavoite Kainuun digitalisaation ke-

hittämisohjelman laatimisesta, jossa määriteltäisiin eri kehittämisalueille tarvitta-

vat tavoitteet ja toimenpiteet (Kainuun liitto 2017, 29). Maakunnallinen näkemys 

digitalisaatiosta olisikin tervetullut lisä kuntien omien ajatusten ja kehittämissuun-

nitelmien tueksi. 

 

Koko prosessin ajan on ollut luontevaa ajatella, että toimenpideohjelman laatimi-

sen tuloksena syntyy myös uusia tapahtumaideoita. Asiantuntijaryhmässä esille 

nousi ajatus Suomussalmen kesään Kauppakadulle sijoittuvista markkinapäivistä 

kesäkuussa. Tapahtuma varioisi Taiteiden yön konseptia, jossa useampi toimija 

suunnittelee oman kokonaisuutensa, ja lopuksi ohjelma kasataan yhdeksi koko-

naisuudeksi. Kesäaikana matkailijat ja kesäasukkaat ovat liikkeellä, joten tapah-

tumalla saadaan liikkeelle omien kuntalaisten lisäksi myös muita ihmisiä. Tällä 

hetkellä asia etenee ja aktiivinen ydinjoukko yrittäjiä on ottanut idean toteutuksen 

haltuunsa. Ensimmäinen versio kesämessuista nähtäneenkin jo kesällä 2019. 

Ensimmäisen vuoden kokemusten jälkeen tapahtumaa on hyvä kehittää eteen-

päin tulevina vuosina. 

 

Toisessa tapahtumaideassa hyödynnetään suomussalmelaista luontoa, ruoka-

kulttuuria ja hyvinvointia tapahtumaksi, jossa esimerkiksi Hossan luonto yhdistää 

joogan, kauniin luonnon ja lähi- ja villiruuan yhdeksi tapahtumakokonaisuudeksi. 

Hyvinvoinnin merkityksen ihmisten elämässä oletetaan korostuvan tulevaisuu-

dessa ja koska luontoarvot ovat nosteessa, on hyvinvoinnin, hiljaisuuden, kult-

tuurin ja luonnon ympärille luontevaa miettiä uusia sisältöjä. Varsinkin kun ne ovat 

Suomussalmen toimintaympäristöä aidoimmillaan.   
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Kolmantena uutena avauksena kehitetään Ilmari Kiannon ja kirjailijakoti Turjan-

linnan ympärille uusi tapahtumakokonaisuus, esimerkiksi runojuhlat. Tätä kautta 

tuodaan esille Ilmari Kiannon kirjallista perintöä ja asuinympäristöä. Tämä tapah-

tuma voi kasvaa ajan kuluessa uudeksi kulttuurimatkailua houkuttelevaksi tapah-

tumaksi, kuten vaikkapa Taivalkosken Päätaloviikko. Samalla se tukee jo ole-

massa olevaa suomussalmelaista kulttuurimatkailutuotetta, Kianta-laivaristeilyä 

Turjanlinnaan.  

 

Yksi tärkeistä tulevaisuuden tavoitteista on hyödyntää entistä paremmin katettua 

ja vuosi sitten muutoinkin kunnostettua kesäteatterialuetta. Alueella pystytään 

järjestämään 1000 henkeä vetäviä tapahtumia, joten isojenkin artistien houkut-

telu alueelle tulee nähdä tulevaisuuden positiivisena haasteena. Tavoitteena olisi 

saada seuraavina vuosina vähintään yksi isompi tai kaksi keskikokoista tapahtu-

maa alueelle kesäteatteritoiminnan lisäksi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

alueen markkinointiin tapahtumapaikkana on jatkossa kiinnitettävä entistä enem-

män huomiota. 

 

Asiantuntijatyöryhmän keskuudesta nousi esille toive lasten ja nuorten tapahtu-

mista. Osana toimenpideohjelmaa on tarkoitus luoda uusi lapsille ja nuorille suun-

nattu tapahtuma yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Ajatuksena on, että ta-

pahtuman suunnitteluun ja toteutukseen tulisi saada nuoret mukaan. Käytän-

nössä tämä voisi tapahtua nuorisovaltuuston ja lukion yrittäjäkurssin kanssa yh-

teistyössä. Lisäksi tähän kokonaisuuteen voisi jollakin tavalla linkittää Kainuussa 

vuonna 2018 toimintansa aloittaneen lasten ja nuorten kulttuurikeskus Kultturan.  

 

Myös esille noussut toive tiedottamiseen panostamisesta otetaan mukaan toteu-

tettaviin toimenpiteisiin. Tapahtumien tiedottamisen ja markkinoinnin osalta pyri-

tään tekemään kehittämistoimenpiteitä hyödyntämällä jatkossa uutta Visit Suo-

mussalmi Facebook-sivustoa. Tämän kanavan kautta pyritään lisäämään matkai-

lijoitten tietoisuutta Suomussalmella järjestettävistä käyntikohteista ja tapahtu-

mista. Suomussalmen kunnan verkkosivut ovat uudistumassa vuoden lopussa, 

jolloin myös erilaisten blogialustojen käyttäminen tulee mahdolliseksi. Yksi tule-

vaisuuden toimenpide olisikin blogi, jossa voitaisiin käydä läpi tulevien viikkojen 
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ja kuukausien kulttuuri- ja tapahtumatarjontaa. Tätä sisältöä saataisiin myös ja-

ettua laajemmin esimerkiksi sosiaalisen median ja sähköisten uutiskirjeiden muo-

dossa. Kunnan palveluksessa aloittaa joulukuun aikana viestintäsuunnittelija, 

jonka kanssa tätä ajatusta voidaan kehittää eteenpäin heti vuonna 2019. 

 

Kulttuurin saavutettavuuden ja tapahtumien ohella tärkeässä osassa toimenpide-

ohjelmaa on paikkakunnan historian esille tuominen. Paitsi, että paikkakunnan 

historia kiinnostaa paikallisia, kiinnostaa se myös matkailijoita. Tarkoituksena on 

tuoda paikkakunnan historia entistä näkyvämmäksi osaksi katukuvaa. Vanhojen 

rakennusten historia ja tarinat tuodaan katukuvassa esiin. Tällä tavalla lisätään 

paikkakuntalaisten tietoisuutta kotiseudustaan, sekä matkailijoiden tietämystä 

kunnan historiasta. Tämä asiantuntijaryhmässä noussut idea on mainio, mutta 

vaatii tarkempaa suunnittelua siitä, miten sen saa parhaiten toteutettua. Raken-

nusten historioista voisi esimerkiksi niiden esille tuomisen jälkeen rakentua 

eräänlainen kotiseutukävely, jota voisi tukea laajentamalla tietojen saatavuutta 

esimerkiksi digitaalisilla ratkaisuilla. Helpoimmillaan ihminen voisi liikkua keskus-

tan alueella ja selailla puhelimen sovelluksesta rakennusten vanhoja kuvia ja tie-

toja niiden historiasta. Syntyisi eräänlainen virtuaalikävely vanhassa Suomussal-

messa.  

 

Toimenpiteissä historiateemaa edustaa myös Jalonniemi-talossa olevan esihis-

torian näyttelyn tueksi toteutettava esihistorian polku Jätkänpuistoon rantaraitille. 

Esihistorian polku tuo toteutuessaan esille alueen pitkää historiaa. Jalonniemi-

talon esihistorian näyttelyä ollaan uudistamassa lähivuosina, joten samalla esi-

historiateeman laajentaminen näyttelyä tukevaksi poluksi olisi hyvä avaus. 

  

Kulttuurimatkailun näkökulmasta kiinnostavina kokonaisuuksina rakennetaan 

opastettuja talvisotaristeilyitä, joissa alueen sotahistoriaa tuodaan esille vesiltä 

käsin. Risteilyt syventävät Raatteen Portin vierailun sisältöjä ja tuovat paikkakun-

taa ja sotahistoriaa eri tarkastelukulmasta esiin. Lisäksi järjestetään kesäisin ko-

tiseuturetkiä, jotka tarjoavat mahdollisuuden tutustua pinta-alaltaan laajan Suo-

mussalmen kylien historiaan, kehitykseen ja elämään. Näiden toimenpiteiden 

osalta keskusteluja toteutuksesta on jo käyty toimenpideohjelman laadinnan ai-

kana, ja jo tulevana kesänä toteutetaan sekä talvisotaristeily että kotiseuturetki 
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(Laukkanen 2018). Toteutus tehdään yhteistyössä kulttuuripalveluiden, matkailu-

palveluiden ja matkailuoppaiden kanssa. Kotiseuturetkiä teemoitetaan eri vuo-

sina hieman eri tavoilla ja talvisotaristeilyäkin pystytään varioimaan tarpeen mu-

kaan hieman eri tavoin eri vuosina. Talvisotaristeilyiden toteuttaminen tukee hy-

vin Raatteen Portin toimintaa, sekä kunnan strategista tavoitetta olla Pohjoismai-

den tunnetuin sotamatkailukohde.  

 

Kulttuurimatkailutarjontaa pyritään myös tehostamaan kesäteatteriesitystä ennen 

ja sen jälkeen järjestettävillä opastetuilla kierroksilla kesäteatterialueen takana 

sijaitsevassa Soivassa metsässä. Kesäteatterissa käy paljon linja-autoryhmiä, 

joilla on varmasti kiinnostusta tutustua kulttuurikohteeseen ennen tai jälkeen esi-

tyksen. Tähän asiantuntijaryhmästä nousseeseen ajatukseen on jo neuvoteltu 

ratkaisu, ja vuonna 2019 opastusta tarjotaan ryhmille ennen ja jälkeen kesäteat-

teriesityksen tilauksesta.  

 

Tapahtumien ja kulttuurisisältöjen kehittäminen Raatteentien ja Hossan osalta on 

toimenpide, joka nivoutuu selkeäksi osaksi toimenpideohjelmaa. Koska molem-

pien alueet rakentuvat matkailuyrittäjyyden ympärille, nousee oleelliseksi asiaksi 

miettiä, kuinka alueiden tapahtumatarjontaa saataisiin parhaiten kehitettyä. Aja-

tuksena tulisi olla eri vuodenaikoihin kohdistetut pienet ja keskikokoiset tapahtu-

mat, jotka tukevat alueen matkailupotentiaalia parhaalla mahdollisella tavalla. 

Ydinasiana toimenpideohjelmakaudelle onkin uusien tapahtumaideoiden ja po-

tentiaalisten toteuttajien löytäminen sekä Raatteentielle, että Hossaan.  

 

Raatteentien kohdalla tapahtumia on jo monipuolisesti eri vuodenaikoihin, mutta 

Hossan kohdalla tilanne ei ole tältä osin yhtä pitkällä. Hyvien ideoiden lisäksi tar-

vitaan konsepteja sisältöjen toteutukseen. Tämän vuoden aikana Hossan alu-

eelle on ideoitu tapahtumaa, jossa eturivin kirjailijat ja käsikirjoittajat kokoontuisi-

vat työpajajaksolle Hossan kansallispuiston maisemiin luomaan uutta, kouluttaen 

samassa yhteydessä kainuulaisia kirjoittamisen harrastajia. Hyvin todennäköi-

sesti ideaa testataan, mikäli rahoitus tapahtuman toteutusta varten saadaan jär-

jestymään. Luonnon, taiteiden ja kulttuurin yhdistelmässä riittää ammennettavaa, 

mutta aluksi pitäisi löytää ratkaisuja toteutukseen. Valtaosa Hossan yrittäjistä on 

nimittäin keskittynyt majoituspalveluiden tarjoamiseen. Ongelmana onkin, ettei 
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yrittäjien aika riitä tapahtumien järjestämiseen (Daly 2018). Kuusamon suuntaan 

tehtävä yhteistyö voisi olla yksi ajattelemisen arvoinen vaihtoehto. Löytyisikö 

Kuusamosta halukkuutta yhteistyöhön kahden kunnan rajojen molemmille puo-

lille levittäytyvän tapahtuman toteutukseen?  

 

Tapahtumien järjestämistä helpottavana toimenpiteenä luodaan sähköinen ta-

pahtumien vuosikello. Oleellisessa osassa vuosikelloa ovat vuosittain toistuvat 

tapahtumat. Ajatuksena on, että tapahtumia järjestävät tahot pystyvät merkitse-

mään suunnitteilla olevia tapahtumia vuosikellon, jolloin tapahtumien päällekkäi-

syyksiä pystytään purkamaan. Samalla työkalu antaa arvokasta tietoa tapahtu-

mien jaksottumisesta eri vuodenajoille.  

 

Viimeisenä mainitsen toimenpiteen joka parhaassa tapauksessa helpottaa aina-

kin osan edellä mainittujen toimenpiteiden toteutumisessa. Toimenpideohjelman 

tavoitteena on pyrkiä hyödyntämään erilaisia rahoitusinstrumentteja mahdollisim-

man kattavasti. Kyseeseen voivat esimerkiksi tulla Opetus- ja kulttuuriministeriön 

erityisavustukset kuntien taide- ja kulttuuritoiminnan kehittämiseen ja kokeiluihin. 

Kohdentamalla haun vaikkapa toimenpideohjelman päätavoitteen ympärille, saisi 

rakennettua kulttuurin saavutettavuutta ja saatavuutta yhteisöllisin menetelmin 

kehittävää toimintaa. Toiminta voisi tällöin rakentua esimerkiksi taiteilijan ympä-

rille, jonka tehtävänä olisi viedä kulttuuria osaksi ihmisten arkea eri tavoin. Myös 

muut tämän toimenpideohjelman toimenpiteet ovat luonteeltaan sellaisia, että nii-

hin pystyy miettimään joko yksittäin tai kokonaisuuksina erilaisten rahoitusinstru-

menttien käyttämistä. Eri rahoitusinstrumenttien hyödyntäminen onkin yksi tär-

keimmistä tulevan viiden vuoden toimenpiteistä.  

 

 

4.3 Toimenpideohjelman vuosittainen arviointi 

 

Vaikka strategia olisi kuinka älykäs, se menettää arvonsa, jos sitä ei saada jal-

kautettua organisaatioon (Hiltunen 2012, 235). Nyt valmistuva toimenpideoh-

jelma perustuu Suomussalmen tuoreeseen kuntastrategiaan. Kunnallisten kult-

tuuripalveluiden ympäristössä ei kuitenkaan riitä, että strategia ja myöhemmin 

strategiaa toteuttavat toimenpiteet on sisäistetty kulttuuripalveluiden yksikössä. 
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Kulttuuri on mitä suurimmissa määrin verkostoyhteistyötä, jossa kulttuurituotan-

toja tehdään monien eri organisaatioiden kanssa yhteistyössä. Erityisesti tämä 

korostuu Suomussalmen kokoisessa pienessä kunnassa, joka rakentuu erilaisten 

yhdistysten ja yhteisöjen ympärille. Se, miten yhteisö saadaan sitoutumaan kun-

tastrategiaan ja ennen kaikkea strategiaa toteuttaviin toimenpiteisiin on avainase-

massa. Ei puhuta siis pelkästään siitä, että kuntaorganisaatiolle asetettaisiin ke-

hittämistoimenpiteitä. Niitä asetetaan kunnalle ja sen sidosryhmille yhteistyössä 

toteutettavaksi. Siksi tässäkin kehittämistehtävässä asiantuntijaryhmä on ollut 

tärkeässä roolissa. Pöydän ääressä on ollut niitä ihmisiä, jotka ovat mukana te-

kemässä kulttuurikuntaa. Suunnan on oltava yhteinen. Kunnat tulisi nähdä kan-

salaiskuntina joissa kuntalaiset eivät ainoastaan kysy mitä kunta voi tehdä asuk-

kaille, vaan myös mitä asukkaat voivat tehdä kunnalle (Sydänmaanlakka 2015, 

147). Jos tällainen positiivinen henki saadaan strategisten toimenpiteiden ympä-

rille luotua, alkaa yhteisö elää todeksi strategiaansa. 

 

Toimenpideohjelman laatiminen ei ole prosessin maali, vaan lähtölaukaus. Kuten 

tiedetään, tulevaisuuden ennakoiminen on vaikeaa, ja ympäröivässä yhteiskun-

nassa tapahtuu muutoksia koko ajan kiihtyvällä tahdilla. Kuten Kainuu-ohjel-

massa todetaan, resilienssi eli muutosjoustavuus ja muutoksista selviytymiskyky 

ei ole staattinen tavoitetila, vaan se on ajassa muuttuva, jatkuvaa kehittämistä 

vaativa alueelle elintärkeä ominaisuus (Kainuun liittto 2017, 15). Hyvääkin suun-

nitelmaa on aiheellista arvioida matkan varrella, jotta vastaan tulevista haasteista 

kyetään selviämään mahdollisimman hyvin yhdessä.  

 

Toimenpiteiden toteuttaminen vaatii muun muassa asioiden organisointia, ihmis-

ten motivointia, sitouttamista, valvontaa ja viestintää (Vuorinen 2013, 43). Tämän 

toimenpideohjelman osalta onkin tarpeellista tarkastella vuosittain, miten toimen-

piteissä on edetty, onko joitain kokonaisuuksia saatu toteutettua tai vaativatko 

jotkut kokonaisuudet täsmennystä muuttuneen tilanteen takia. Mahdolliset muu-

tokset kunnan toimintaa ohjaavissa arvoissa voivat myös vaikuttaa suuntaan, jo-

hon toimintaa halutaan viedä. Vuosittainen analyysi on luontevinta tehdä seuraa-

van vuoden talousarvion laatimisen yhteydessä syksyllä. Tällöin toimenpideoh-

jelmaa pystytään päivittämään ja toisaalta siitä pystytään nostamaan seuraavan 
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toimintavuoden kannalta oleelliset kokonaisuudet seuraavan vuoden toiminnan 

tavoitteita määrittäviin talousarvion sanallisiin kuvauksiin. 

 

Arvioinnin yhteydessä on järkevää käydä läpi ainakin isossa kuvassa tapahtu-

neita muutoksia PESTEL-analyysiä apuna käyttäen, ja pohtia miten kulttuuripal-

velut ovat toteutuneet kolmessa linjassa: kunnan itse tuottamissa kulttuurituotan-

noissa, muiden tuottamien kulttuurisisältöjen tukemisessa ja käyttäjäryhmien ak-

tivoimisessa. Tällöin on myös hyvä tarkistaa, missä mennään suunniteltujen uu-

sien kulttuurisisältöjen osalta. Tarvittaessa voi olla jopa paikallaan arvioida tilan-

netta nelikenttäanalyysin pohjalta. Tässä kehittämistehtävässä asetetut toimen-

piteet on tehty toteutettaviksi. Siksi vuoden päästä syksyllä eletään mielenkiin-

toista aikaa, sillä silloin arvioidaan ensimmäisen kerran, missä uusien toimenpi-

teiden osalta mennään. 

 

 

5 YHTEENVETO 

 

Tämä kehittämistehtävä on ollut matka tulevaisuuden kulttuurikuntiin, siihen miltä 

ne todennäköisesti tulevat näyttämään, ja siihen millaiselta niiden haluttaisiin 

näyttävän. Tämän suuren kuvan ohella tärkeimpänä tehtävänäni on ollut laatia 

Suomussalmen kunnan kulttuuripalveluille toimenpideohjelma vuosille 2019-

2023, joka huomioi kuntastrategian ja valtakunnalliset suositukset. Tehtävä on 

ollut mielenkiintoinen ja paikoin työläs matka suomalaiseen kulttuuripolitiikkaan 

ja odotuksiin, joita kulttuuripalveluille asetetaan. Kulttuurista käytävän keskuste-

lua näyttävät tällä hetkellä hallitsevan hyvinvointi ja elinkeinot. Tuntuu siltä, että 

keskustelussa nämä alakäsitteet ovat varastaneet tilaa pääkäsitteeltä, eli kulttuu-

rilta itseltään. Kun oikein kovasti perustellaan, muuttuvat perustelut huomaamatta 

tärkeämmäksi kuin itse keskustelun kohde. Näin on osittain käynyt kulttuurin it-

seisarvolle vuoropuhelussa, jota käydään taiteen ja kulttuurin oikeutuksen puo-

lesta. 

 

Kulttuurinen tasa-arvo ja sen toteutuminen ovat haaste, johon tulevaisuuden kun-

nat, maakunnat ja valtio joutuvat vastaamaan. Kukaan ei odota saavansa har-

vaan asutuilla alueilla kasvukeskusten laajuisia palveluja, mutta mahdollisuus 
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tehdä, kokea ja tulla osalliseksi on yhtä tärkeä kuin muualla maassa. Kaupun-

geissa tähän tavoitteeseen voidaan päästä useammalla tavalla, pienemissä kun-

nissa keinoja on käytettävissä vähemmän, mutta tulokset voivat olla yhteisön 

kannalta merkittäviä.  

 

Palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden tärkeys korostuu tulevaisuudessa 

väestön ikääntymisen myötä. Onneksi tulevaisuus tarjoaa myös uusia ratkaisuja 

kulttuuripalveluiden toteuttamiseen voimakkaan digitalisaation myötä. Uudet di-

gitaaliset innovaatiot tulevat mahdollistamaan kulttuurielämykset uusin tavoin pit-

kienkin välimatkojen päästä. Harvan asutulla seudulla myös tämä voi olla yksi 

uusi väylä kulttuurin pariin. Aitoa ihmisten välistä vuorovaikutusta se ei tietenkään 

korvaa, mutta edistää voimakkaasti kulttuurisen tasa-arvon toteutumista. 

 

Tämän kehittämistehtävän aikana maailma on myös monimutkaistunut huomat-

tavasti, tai siltä se on ainakin tuntunut. Tietoa on saatavilla paljon, mutta on to-

dettava, että kuntien kulttuuripalveluiden tulevaisuuden painopisteistä vaikuttaa 

vallitsevan yksimielisyys. Voidaan pohtia, olisinko päätynyt toimenpideohjel-

massa niihin ratkaisuihin, joihin olen nyt päätynyt, ilman kattavaa taustaselvitys-

työtä teoria-aineiston parissa. Tätä emme saa kuitenkaan koskaan tietää. Sen 

kuitenkin voi todeta, että yhtä perusteltua näkemystä nyt tehdyille valinnoille ei 

ilman tätä kehittämistehtävää olisi koskaan saatu. Painopisteiden ja toimenpitei-

den valinnat ovat perustuneet teoria-aineistosta saatuihin suuntaviivoihin ja pro-

sessin aikana syntyneisiin oivalluksiin. Tehtyjen valintojen takana voin seisoa. 

 

Tein tietoisen valinnan työn suunnitteluvaiheessa sen suhteen, että asiantuntija-

ryhmän henkilömäärän tulisi olla pieni. Halusin jättää näin vuorovaikutukselle ja 

keskustelulle aikaa. Tällaista toimintaympäristöä ei isommissa ryhmissä samalla 

tavalla muodostu. Alun perin asiantuntijaryhmiä piti olla kaksi, mutta matkan var-

rella totesin, että käsiteltävät asiat menevät niin läheltä toisiaan, ettei se ole pe-

rusteltua. Tämä päätös osoittautui jälkikäteen tarkasteltuna oikeaksi. Pieni työ-

ryhmä myös toimi siten, kuin olin sen toivonut toimivankin. Tuotetun aineistoin 

määrässä ryhmä ylitti jopa odotukseni. Monia asioita on pitänyt karsia viiden vuo-

den ohjelmasta. Prosessin aikana olen myös useaan kertaan joutunut käymään 

itseni kanssa taistelua siitä, mitä sisällyttää työhön, ja mitä jättää sen ulkopuolelle.  
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Työskentelyn suurimpana haasteena olen pitänyt sitä, että olen työskennellyt lä-

hes seitsemän vuoden ajan Suomussalmen kunnan kulttuurituottajana. Sama 

asia on ollut yhtä aikaa myös suurin mahdollistaja. Tämä aikaperspektiivi antaa 

toisaalta laajaa tietoa paikkakunnan toimintakulttuurista, kulttuuripalveluiden si-

sällöistä ja yhteisöstä, mutta samanaikaisesti aiheuttaa alkukäsityksiä ja valmiiksi 

muodostuneita mielipiteitä. Tämän kaiken keskellä tasapainoilu on ollut välillä 

haastavaa, mutta samalla opettavaista ja palkitsevaa. Tämän työn myötä tuntuu 

myös siltä, että olen saanut uuden syvyysasteen toimintaympäristööni, jonka luu-

lin tuntevani läpikotaisin. Samalla huomaan miten paljon organisaatio on muuttu-

nut. Erityisesti viime vuodet ovat pitäneet sisällään organisaatioon perustettuja 

uusia tehtäviä ja henkilöstövaihdoksia. Uskon erityisesti matkailuun panostami-

sen tuovan paljon hyvää Suomussalmelle tulevina vuosina. 

 

Tulevaisuuden pienet kulttuurikunnat ovat todennäköisesti hyvin erilaisia keske-

nään. Kenties suurimpana yksittäisenä tekijänä tulevaisuuden kulttuurikunnissa 

vaikuttaa kunnan oma arvomaailma. Se, kuinka tärkeäksi kulttuuripalvelut koe-

taan ja kuinka paljon siihen ollaan valmiita panostamaan. Kaivataan siis kulttuurin 

puolustajia. Minua, sinua, meitä kaikkia. Niissä kunnissa joista löytyy kulttuuritoi-

men henkilöstöä, on tälle työlle parhaat lähtökohdat. Toki kulttuurin puolustajia 

löytyy kuntaorganisaatioiden ulkopuoleltakin. Yhteisöt ja järjestöt voivat tässä 

suhteessa tehdä merkittävää työtä. Tulevaisuuden kunnat ovat hyvinvoinnin kun-

tia. Minimitasoa enemmän kulttuuriin panostavilla kunnilla on tulevaisuudessakin 

mahdollisuus tehdä kunnistaan kulttuurin avulla hyvinvointia ja elinvoimaa edis-

täviä yhteisöjä. Tällaiset kunnat toimivat kulttuuritoiminnassaan tuottaen, tukien 

ja aktivoiden. 

 

Tämän työn tavoitteena oli selvittää miten Suomussalmen uutta kuntastrategiaa 

tulisi toteuttaa kulttuuripalveluissa. Kehittämistehtävän tuloksena voin todeta, että 

Suomussalmella kulttuuripalveluiden tilanne on suhteutettuna kunnan kokoon 

hyvä. Suomussalmi on vireä kulttuurikunta, jolla on moniääninen kulttuuritarjonta, 

kiinnostava toimintaympäristö ja yhteisö, joka haluaa kehittää Suomussalmesta 
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elinvoimaista paikkaa elää ja olla. Laaditun toimenpideohjelman myötä piirtyy kir-

kas näkymä siitä, kuinka kuntastrategiaa kulttuuripalveluissa tulevina vuosina to-

teutetaan. 
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22.11.2018 

 

Suomussalmen kunnan kulttuuripalveluiden toimenpideohjelma vuosille 2019-2023 

Laatija: kulttuurituottaja Joni Kinnunen 

 

Tämä toimenpideohjelma perustuu Suomussalmen kunnanvaltuuston vuonna 2017 vahvistamaan Suomussalmen kuntastrategiaan. Toimenpideohjelmaa laadittaessa 

on huomioitu eri valtakunnallisten asiantuntijaorganisaatioiden näkemykset tulevaisuuden kulttuuripalveluiden kehityksestä, sekä maakunnalliset suuntaviivat. Toi-

menpideohjelmassa asetetaan toimenpiteitä seuraavalle viidelle vuodelle, joilla kuntastrategiassa asetettuihin tavoitteisiin pyritään pääsemään. Toimenpideohjelman 

etenemistä tarkastellaan vuosittain, tehden tarpeellisia muutoksia esimerkiksi toimenpiteiden tarkennuttua, toteuduttua tai toimintaympäristön muututtua jonkun toi-

menpiteen osalta merkittävästi. 

Toimenpideohjelmassa on määritetty toimenpiteet, mittarit ja tavoitetaso toimenpiteille. Jokaiselle toimenpiteelle on asetettu aikataulu, joiden toteutumista seurataan 

vuosittaisessa toimenpideohjelman arvioinnissa. Tarvittaessa aikataulua tai toimenpiteiden priorisointia muutetaan. Toimenpideohjelmassa esitellyt vuosikohtaiset 

toimenpiteet nostetaan talousarvion yhteydessä toimenpideohjelmasta kunnanvaltuustolle esitettäviin seuraavan toimintavuoden sanallisiin tavoitteisiin. 
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Toimenpideohjelman päätavoitteena vuosille 2019-2023 on viedä kulttuuria ja taidetta sinne, missä ihmiset ovat. 

 
Toimenpiteet Mittarit Tavoitetaso Aikataulu Mahdolliset toteuttajat Huomioita 
Viedään kulttuuria ja taidetta sinne 
missä ihmiset ovat. Pyritään esimer-
kiksi hyödyntämään tyhjät liikekiin-
teistöt paikallisten taiteilijoiden näyt-
telytilana, musiikkiopiston oppilas-
konsertit viedään vierailulle hoitoko-
teihin. Selvitetään myös mahdolli-
suuksia erilaisiin tempauksiin, joissa 
esimerkiksi elävät soittajat soittavat 
tyhjien liikekiinteistöjen näyteikku-
noissa 

Taide ja kulttuuri levite-
tään julkisiin tiloihin, 
kahviloihin, kauppoihin, 
hoitokoteihin, kylpylään, 
tyhjiin liikekiinteistöihin, 
jne. Tuodaan kulttuuria 
enenevissä määrin 
osaksi ihmisten arkea. 
 

Kulttuuri ja taide otetaan 
vastaan julkisiin tiloihin 
elinkeinoelämän ja tilo-
jen hallinnoijien, sekä 
kuntalaisten toimesta. 
Kulttuurista ja taiteista 
tulee osa kuntalaisten 
arkipäivää. Hyvinvointi 
ja yhteisöllisyys lisäänty-
vät. 
 

2019-
2023.  

Kulttuuripalvelut päävas-
tuussa, yhteistyössä pai-
kallisten toimijoiden kuten 
Kianta-Opiston, teatterin 
ja musiikkiopiston kanssa. 

Selvitetään mahdollisuutta 
hyödyntää yhteisötaiteili-
jaa OKM:n avustuksella 
tai muulla rahoitusinstru-
mentilla. 

Järjestetään sotahistoriaristeilyjä 
Kianta-laivalla.  

Tuotteistetaan sotahisto-
riaristeilystä uusi kulttuu-
rimatkailutuote. 

Opastettu sotahisto-
riaristeily on tilauksesta 
käytettävissä oleva oh-
jelmapalvelu. 

2019 al-
kaen 

Kulttuuripalvelut, matkai-
lupalvelut ja Suomussal-
men Matkailuoppaat ry. 

Yhteistyössä matkailuop-
paat, kulttuuripalvelut ja 
matkailupalvelut. Toteu-
tuksesta jo sovittu. 

Luodaan luonnon, ruokakulttuurin ja 
hyvinvointiteeman ympärille tapah-
tuma, esim. Hossaan. 

Tuodaan esille villi- ja lä-
hiruokaa ja kokonaisval-
taista hyvinvointia, esim. 
joogan ja luonnon 
kautta.  

Testataan konseptia, mi-
käli tapahtumalle on ti-
lausta, pyritään järjestä-
mään vuosittain. 

2022 Kulttuuripalvelut ja muut 
yhteistyökumppanit. 

 

Toteutetaan esihistorian polku Jät-
känpuiston alueelle kertomaan alu-
een historiasta. 

Esihistorian polku tukee 
Jalonniemi-talossa ole-
vaa esihistorian näytte-
lyä ja lisää kiinnostusta 
aihetta kohtaan. 

Lisätään tietoutta alueen 
vaiherikkaasta histori-
asta. 
 

2021 Kulttuuripalvelut. Yhteis-
työtä mm. maakuntamu-
seon kanssa selvitettävä. 

Hankerahoitus? 

Hyödynnetään digitalisaatiota kult-
tuuripalveluiden kehittämisessä. 
Ensimmäisessä vaiheessa mobii-
lisovellukset Raatteentien histori-
asta ja Soivasta metsästä. Myös 

Digitalisaation tarjoamia 
mahdollisuuksia hyödyn-
netään kulttuurikoh-
teissa ja palveluissa uu-
sin tavoin. 

Kulttuuri arkipäiväistyy, 
jokaisesta tulee sisällön-
tuottaja. Löydetään uu-
sia tapoja hyödyntää di-
gitaalisia ratkaisuja 

2021-
2022 
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rinnakkaistodellisuuden hyödyntä-
mistä selvitetään. 

 osana kulttuurikohteita 
ja -palveluita. 

Opastetut retket Suomussalmen ky-
liin. 

Tuodaan Suomussal-
men kylien historiaa 
esille kuntalaisia ja mat-
kailijoita kiinnostavalla 
tavalla. 

Järjestetään retkiä loma-
kaudella, kesäasukkai-
den ja matkailusesongin 
aikana. 

2019 al-
kaen 

Kulttuuripalvelut, matkai-
lupalvelut ja Suomussal-
men Matkailuoppaat ry. 

Toteutetaan vuosittain 
paikallisretki matkailuse-
songin aikana vuosittain 
vaihtuvalla teemalla. To-
teutuksesta jo sovittu. 

Kesäteatterialuetta hyödynnetään 
tapahtumatuotannoissa. 
Katettu katsomo antaa mahdolli-
suuden tapahtumien järjestämiseen 
noin 1000 hengelle. 

Järjestetään kesäteatte-
rialueella kesäteatteri-
kauden ulkopuolella eri-
laisia tapahtumia. 
 

Tavoitteena ns. isojen 
nimien tuominen alu-
eelle. Vähintään yksi 
isompi tai kaksi keskiko-
koista tapahtumaa alu-
eella / vuosi 

2019 al-
kaen. 

Kulttuuripalvelut markkinoi 
aluetta tapahtumapaik-
kana, ensisijaisesti ulko-
puoliset järjestäjät. 

Vuodelle 2019 jo useampi 
tiedustelu. 

Tiedottamisen ja markkinoinnin te-
hostaminen uuden Visit Suomus-
salmi facebook-sivuston avulla. 
Luodaan myös blogialusta, jossa 
tuodaan esille tulevien viikkojen 
kulttuuritarjontaa. 

Suomussalmen tapahtu-
mat näkyvät ja kuuluvat 
ennen ja jälkeen tapah-
tumien eri kanavissa.  
 

Hyödynnetään alueel-
lista ja paikallista printti- 
ja radiomediaa, sekä so-
siaalisen median kana-
via. Otetaan käyttöön 
blogi, jossa esitellään tu-
levaa kulttuuritarjontaa. 

2019 Kulttuuripalvelut yhteis-
työssä kunnan viestintä-
suunnittelijan ja tapahtu-
majärjestäjien kanssa. 

Kytketään ainakin osittain 
verkkosivu-uudistuksen 
yhteyteen. 

Otetaan käyttöön sähköinen tapah-
tumien vuosikello ja suunnitteilla 
olevien tapahtumien kalenteri, jota 
käydään läpi yhteisissä tapaami-
sissa. 

Päällekkäisten tapahtu-
mien määrä vähenee, 
tapahtumajärjestäjien 
kommunikaatio paranee 
ja tapahtumia saadaan 
järjestettyä tasaisesti 
ympäri vuoden. 

Paikkakunnalla tapahtu-
mia järjestävät tietävät 
toistensa suunnitelmat 
ja sen minkälaisia ta-
pahtumia on tulossa. 
 

2020 Kulttuuripalvelut Hyödynnetään digitaalisia 
ratkaisuja. 

Ilmari Kiannon Turjanlinnan uudis-
taminen, esim. Runojuhlat. 

Rakennetaan Ilmari 
Kiannon Turjanlinnan 
ympärille uusi tapahtu-
makonsepti. 

Lisätään paikallisten 
kiinnostusta omaa kirjai-
lijaa kohtaan, luodaan 
uusi kulttuurimatkailu-
tuote. 

2022-
2023 

Kulttuuripalvelut, paikalli-
set tapahtumajärjestäjät 

Tapahtuma matkailuse-
sonkiin? 

Tuodaan vanhojen rakennusten 
historia ja tarinat esiin. 

Lisätään paikkakunta-
laisten ja matkailijoiden 

Elävöitetään keskus-
taympäristöä tuoden 

2023 Kulttuuripalvelut hankerahoitus? 
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tietoisuutta keskustan 
rakennusten historiasta. 

esille talojen historiaa ja 
tarinoita. 

Ohjelmalliset markkinapäivät Kaup-
pakadulle heinäkuussa. 

Luodaan eloa kuntakes-
kuksen pääväylälle ke-
sälomakaudella, jolloin 
ihmisiä paljon liikkeellä. 

Toteutetaan tapahtuma 
yhteisponnistuksena, 
jossa yhteistyössä toimi-
joiden kanssa kasataan 
ohjelmaa kauppaka-
dulle, vastaavalla kon-
septilla kuin Taiteiden 
yössä. Tapahtuma vil-
kastuttaa myös elinkei-
noelämää. 

2019 Kauppiaista koostuva 
ydinryhmä. 

Asiaa valmisteltu. Toteu-
tus 2019 kesällä. Selvitet-
tävä miten kulttuuripalve-
lut voi tukea toteutusta 
parhaiten. 

Lasten ja nuorten kulttuuritarjonnan 
parantaminen. Luodaan uusi tapah-
tuma lapsille ja nuorille. 
 

Luodaan kulttuuripalve-
luiden, nuorisopalvelui-
den ja muiden toimijoi-
den kanssa lapsille ja 
nuorille kohdistettu ta-
pahtuma. 

Otetaan lapset ja nuoret 
mukaan tapahtuman 
suunnitteluun. Luodaan 
tapahtumasta vuosittai-
nen perinne. 

2019-
2020 

Kulttuuripalvelut yhteis-
työssä nuorisopalveluiden 
kanssa. 

Ideat nuorilta  nuoret 
mukaan tapahtuman te-
koon. Nuorisovaltuusto, 
lukion yrittäjäkurssi? 

Toteutetaan Soivan metsän opaste-
tut kierrokset ennen ja jälkeen ke-
säteatteriesitysten. 

Kesäteatteriin muualta 
tulevat ryhmät tutustuvat 
kesäteatteriesityksen lo-
massa alueen yhtey-
dessä olevaan Soivaan 
metsään opastetusti. 
 

Muualta tulevat ryhmät 
hyödyntävät opastettua 
kierrosta kesäteatteriesi-
tyksen yhteydessä. 
Opastetusta kierrok-
sesta tulee kulttuurimat-
kailutuote kesäteatterin 
yhteyteen. 
 

2019 al-
kaen 

Kulttuuripalvelut, matkai-
lupalvelut ja matkailuop-
paat. 

Asiasta sovittu. Ensim-
mäinen toteutus 2019 ke-
sällä. 

Hyödynnetään rahoitusinstrument-
teja, kuten OKM:n erityisavustukset 
alueelliseen ja kuntien taide- ja kult-
tuuritoiminnan kehittämiseen ja ko-
keiluihin.  
 

Luodaan uusia käytän-
töjä ja sisältöjä kulttuuri-
toiminnan kehittä-
miseksi. 
 

Toteutettavilla hankkeilla 
pyritään edistämään 
kulttuurin saatavuutta ja 
saavutettavuutta, sekä 
kulttuurimatkailua. 
Hankkeita suunnitelta-
essa huomioidaan myös 

2019-
2023 

Kulttuuripalvelut Ensimmäinen ponnistus 
2019, jolloin pyritään saa-
maan rahoitusta tämän 
toimenpideohjelman joi-
denkin osa-alueiden to-
teutukseen. 
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kulttuuripalveluiden val-
takunnalliset kehitys-
suunnat ja painopisteet. 
 

Kehitetään tapahtumia ja kulttuurisi-
sältöjä Raatteen ja Hossan tuote-
perheeseen, sekä pyritään löytä-
mään uusia ratkaisumalleja tapah-
tumien toteutukseen.  

Pyritään tukemaan 
Raatteen ja Hossan 
matkailua eri vuodenai-
koihin kohdistetuilla eri-
laisilla tapahtumilla ja 
kulttuurituotannoilla. 

Tapahtumia talvella, ke-
väällä, kesällä ja syk-
syllä 

2019 al-
kaen 

Eri sidosryhmät yhteis-
työssä. 
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Liite 2. Asiantuntijatyöryhmän kokoonpano 
 
 
1.12.2017 
 
Venla Karkola, projektipäällikkö (Kansallispuistoksi Hossan hengessä-hanke) 
Eero Schroderus, Teatteri Retikka 
Vesa Rannikko, tapahtumajärjestäjä 
Anna-Liisa Helttunen, kulttuuriyhdistysaktiivi 
Sirpa Mikkonen, sivistysjohtaja 
Sami Pihlajamaa, Raatteen Portti 
Ulla Schroderus, ohjaaja, Teatteri Retikka 
Mervi Seppänen, Kulttuuriosuuskunta Vimma 
Joni Kinnunen, kulttuurituottaja 
 
 
9.10.2018 
 
Tarja Peitsaho, Kianta-Opiston rehtori 
Vesa Rannikko, tapahtumajärjestäjä 
Ulla Schroderus, ohjaaja, Teatteri Retikka 
Aija Laukkanen, matkailupäällikkö 
Anna-Liisa Helttunen, kulttuuriyhdistysaktiivi 
Sirpa Mikkonen, sivistysjohtaja 
Laura Matilainen, muusikko 
Joni Kinnunen, kulttuurituottaja 
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Liite 3. Asiantuntijaryhmän tuottama ja haastatelluiden täyden-
tämä aineisto 
 
 
Muinaishistoria 
 

 tarinat, myytit 
 Polulta polulle, esihistorian polku 
 polkujuoksu, muinaishistorian polku (Ämmänsaari) 
 kivikausi esille tapahtumien kautta 

 
Luonto 
 

 polut: kurimo ja soiva metsä 
 Hossa unplugged 
 hyvinvointitapahtuma (jooga) 
 ”yhteisölautta, villiyrttiviljelmät, musiikkia 
 Varisjärvi 

 
Sotahistoria 

 Raatteen brändi (+ tähän liittyvä huomio: esittämistapa hy-
vin saman tyyppistä, laajentaminen) 

 1918 
 
Ruokakulttuuri 
 

 kulttuuria ja villiruokaa –tapahtuma 
 ruokajutut + kurimo 

 kesäteatteri + muut tapahtumat: villi- ja lähiruuan 
hyödyntäminen, paikallisuus 

 
 
Tapahtumat ja kulttuurituotannot 
 

 ”Kylällä tapahtuu” 
 Kaikkien tapahtumien kokoaminen esim. Suomussalmi 

fest-nimen ja markkinoinnin alle 
 Ohjelmalliset markkinapäivät kauppakadulle, kesäkuu-

elokuu 
 Ajan ilmiöt (harrastukset yms.) tapahtumiksi, ohjelmiksi 
 Suomussalmen syyrialaiset ja muut maahanmuuttajat → 

kulttuuri esiin 
 Turjanlinnan uudistaminen, runojuhlat tms.? 
 Villiruokaviikko 
 kylät haastetaan toimintaan 
 monologit 
 kesäteatterialue: uusia tapahtumia, konsertit yms.  

kesäteatterin alueen hyödyntäminen, kesäkuu-elokuu 
 Katumessut, viikkoa ennen Suomussalmi rockia, 

jatkumona Suomussalmi rock. Jokainen liike tekee oman 
tapahtumansa. 6.-14.7. kaksi viikonloppua, katusoittajat, 
kylä elää 

 taidenäyttely keskustaan, kesämessujen ajaksi 
 kuvataiteen lisäksi kirjallisuus –> sanataideleirit, 

paikallisen kirjallisen perinteen esille tuonti, nykyajassa 
eläminen 
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Retket, näyttelyt, kiertoajelut, ym. kulttuurituotannot 
 

 opastetut kyläretket (myös kohteet, Raate ja Hossa) 
 Kiantalaiva, sotahistoria risteily, vanha 

hautasaari, ”kotiseuturistelyt”  tuotteistaminen, 
tarinallistaminen, fyysisesti kevyttä 

 Kianto-näyttely 
 Hiljainen kansa (myös suomussalmelaista kädenjälkeä) 
 Liiketilat näyttelykäyttöön  vaihtoehtoisesti tyhjien 

liikehuoneiden ikkunoiden maalaus 
 soittajat tyhjiin keskustan kiinteistöihin, 

näyteikkunasoittajat 
 Soivan metsän opastetut kierrokset ennen/jälkeen 

kesäteatteriesityksen 
 Rakennusten historia esiin (tyhjät rakennukset), talon 

tarina  mm. Jooseppi Baari, Osuuspankin talo, 
Muotiputiikki 

 ”Ladalla Raatteentielle” 
 ”Veneellä Kiantajärvelle” 
 Veneellä Turjanlinnaan, ei autoliikennettä (yksityistie-kyltit 

tulossa) 
 Kulttuuri- ja ohjelmapaja-hankkeessa kokeiltu: eri 

aikakausien runoutta, Teräväniemi, Nietusaari, 
kirkkoveneellä. Turjanlinnassa eväät. Jokaisessa 
saaressa runoilija lausumassa Kiannon runoja. 
 

 
Organisointi, tekniikka ja tiedotus 

 
 tori, liikuntahalli, liikuteltava lava 
 kylätapahtumat näkyväksi 
 kyltit, lavat, maamerkit, opasteet → kunnostus, 

ajantasaisuus, yhteneväisyys 
 kulttuurituottajan blogi/palsta 
 paljon järjestäjiä, tiedot levällään  suunnitteilla olevien 

tapahtumien kalenteri 
 Tiedottaminen ja markkinointi 
 visit Suomussalmi-facebook-sivu 
 Jalonniemen esihistoriallinen näyttely 
 kohderyhmäajattelu, lapset, lapsiperheet 
 digitaaliset palvelut, mm. mobiili 
 vanhan materiaalin hyödyntäminen, julkaisut, nettiversiot 

 
Muut 
 

 kesätaiteilija, palkattu nuori 
 tarinat, taideleirit 
 keppihevoskisat Kurimoon 
 ”Kylään” kulttuurikotivierailu 
 muistelmien kirjoittajakurssit 
 kiinalaiset + leirikoulu Kurimossa 
 Metsähallitus 
 paikallisen osaamisen hyödyntäminen 
 käsityöperine 


