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This thesis explores the operational solutions and innovations by actors in the cultural field during the 

exceptional circumstances caused by the COVID-19 pandemic. The aim of this thesis was to map operating 

models developed in the field of culture, which could benefit all actors in the field.  This thesis was 

commissioned by the Finnish Cultural Foundation (SKR), which aims to develop the cultural field in Finland. 

The purpose of this thesis was to enable the foundation to utilize the study results when planning its activities. 

 

The framework of this thesis is described in the theoretical section of the thesis and it consists of situations 

and measures related to the coronavirus pandemic in the cultural field in Finland and worldwide. In addition, 

the framework deals with changes in the field’s financial structures due to the coronavirus pandemic. In the 

end of the theoretical section, innovations and digitalization are also discussed. 

 

The research methods were survey, interview and secondary data analysis. The survey explored new and 

emerging solutions that help cultural organizations continue their operations. In addition, an attempt was 

made to find out whether new actors or partnerships had emerged during the pandemic.  

 

The survey examined the suitability of the solutions for the respondents’ future activities and for other actors 

in the field. The interviews, for which the questions were formed utilizing the information provided by the 

survey responses, focused on the topic in more depth. In the interviews, the solutions were described in great 

detail. Various documented operating models were also analyzed. 

 

The results indicate that the majority of the respondents resort to the use of streaming technology. Many 

parties, having considered the coronavirus restrictions, organized their events for significantly smaller 

audiences. Many of the respondents also formed new relationships with other actors in the cultural field. In 

the end of the thesis, the interviewees' thoughts on the future of the field and their own limits of adaptability 

are also described. 

 

The solutions and innovations listed in the thesis were the result of a rapid response to the first wave of the 

coronavirus. The results suggest that solutions for the upcoming year are already in contemplation. If a similar 

survey was carried out next year, the results would presumably show a wider range of solutions and 

innovations, as there would have been more time to develop them. 
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1 JOHDANTO 

 
Koronaviruspandemia sekoitti koko maailman vuoden 2020 alussa ja vaikutti jokaisen 

ihmisen arkipäiväiseen elämään, työntekoon ja vapaa-aikaan. Pandemia sekoitti myös 

Suomen kulttuurikentän perinpohjaisesti. Suomen hallitus linjasi 16.3.2020 Suomen 

olevan poikkeustilassa. (Valtioneuvosto 2020a.) Kokoontumiset ja lähes kaikki 

sosiaalinen toiminta rajattiin minimiin, eli käytännössä kulttuurielämä oli täysin 

pysähdyksissä. Vaikka heinäkuussa rajoituksia purettiin ja kulttuurielämää voitiin 

avata vähitellen, pelko koronavirustilanteen pahenemisesta on ollut jatkuvasti läsnä 

sen jälkeenkin. 

 

Tämän opinnäytetyön aiheen valintaan vaikuttivat aiheen ajankohtaisuus ja 

koronaviruspandemian suuri vaikutus koko kulttuurin kenttään. Koemme, että 

kulttuurin merkitys yhteiskunnassa on suuri, ja se edistää ihmisten hyvinvointia. 

Kulttuuria tarvitaan myös koronavirustilanteesta aiheutuvien haittojen ehkäisyyn. 

Tämän takia on tärkeää, että kulttuurielämää ylläpidetään.  Tämä aika vaatii uutta sekä 

innovatiivista ajattelua ja ratkaisuja niin yrityksiltä kuin yksityishenkilöiltä tilanteesta 

selviytymiseen. Koronaviruksen vaikutuksia kulttuurialaan on jo tutkittu jonkin 

verran, mutta tutkimuksissa ei ole menty syvemmin siihen, millaisia konkreettisia 

ratkaisuja on tehty ja millaista sisältöä on tuotettu. Muun muassa Valtioneuvosto on 

julkaissut opetus- ja kulttuuriministeriön toteuttaman kyselytutkimuksen 

koronapandemian vaikutuksista kulttuurialaan. Tutkimuksessa on kartoitettu 

pääasiassa taloudellisia vaikutuksia sekä poikkeusoloissa kehitettyjä digitaalisia 

ratkaisuja. (Valtioneuvosto 2020b.) Tästä syntyy opinnäytetyömme tarve: haluamme 

mennä pintaa syvemmälle, ja olemmekin erityisen kiinnostuneita innovatiivisista 

ratkaisuista, jotka mahdollistavat toiminnan jatkumisen kriisitilanteessa. 

Kulttuurikentän ylläpitoon tarvitaan uskoa ja tarmoa – me emme halua alleviivata 

ongelmaa vaan etsiä ratkaisuja. 

 

Opinnäytetyömme tilaaja on Suomen Kulttuurirahasto. Suomen Kulttuurirahasto 

muodostuu säätiöstä, joka on perustettu vuonna 1939, sekä Kannatusyhdistyksestä, 

joka on perustettu vuonna 1937. Säätiö koostuu keskusrahastosta ja 17 



7 

 

maakuntarahastosta. (Suomen Kulttuurirahasto 2020a.) Suomen Kulttuurirahasto 

myöntää tarkoituksensa mukaisesti henkilökohtaisia apurahoja tieteen ja taiteen 

tekijöille, työryhmille sekä muille kulttuurielämän aloilla toimiville henkilöille ja 

yhteisöille. Rahasto haluaa tarjota mahdollisuuden myös laajempiin 

kulttuurihankkeisiin tukemalla niiden toteutumista huomattavin apurahoin. 

Kulttuurirahaston tehtävänä on sääntöjensä mukaan ”suomalaiskansallisen henkisen 

ja taloudellisen viljelyn vaaliminen ja kehittäminen.” (Suomen Kulttuurirahasto 

2020b.) 

 

Opinnäytetyön tilaajana toimiva Suomen Kulttuurirahasto pyrkii toiminnallaan 

kehittämään kulttuurikenttää ja on siksi kiinnostunut tästä opinnäytetyöstä. 

Tavoitteena on, että SKR pystyy hyödyntämään tämän tutkimuksen tuloksia omaa 

toimintaa suunnitellessaan. Suomen Kulttuurirahastoa kiinnostaa erityisesti 

haastattelujen kautta saatava tekijöiden oma ääni: minkälaisia muutoksia ja ratkaisuja 

kentällä olijat ovat tehneet tai suunnittelevat tekevänsä? Taloudellinen selviytyminen 

on yksi näkökohta, mutta prioriteettina on taiteellinen ja toiminnallinen muutos 

(Ruohonen 2020). 

 

Tässä opinnäytetyössä keskitymme eri kulttuuritoimijoiden kehittämiin ratkaisuihin 

ja innovaatioihin. Kun puhumme kulttuurialan toimijoista, tarkoitamme sillä tässä 

opinnäytetyössä laajaa joukkoa eri toimijatyyppejä. Emme halua tehdä toimijoiden 

tarkkaa rajausta, sillä haluamme saada mahdollisimman kattavan kuvan 

kulttuurikentän tilanteesta. 

 

Opinnäytetyön tietoperustassa käsittelemme aluksi koronapandemiaa yleisesti sekä 

koronatilannetta niin Suomessa kuin maailmalla kulttuurin näkökulmasta. 

Selvitämme, millaisia säädöksiä on tehty ja miten korona on vaikuttanut 

kulttuurialaan. Selvitämme, millaisia muutoksia rahoituksessa on tapahtunut 

koronaviruspandemian myötä. Viimeisenä tietoperustassa keskitymme innovaatioihin 

ja ratkaisuihin sekä digitalisaatioon.  

 

Tämän opinnäytetyön tutkimuskysymys on: millaisia luovia ratkaisuja ja innovaatioita 

kulttuurialan toimijat ovat löytäneet kriisitilanteesta selviytymiseen? 
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Tutkimusmenetelminä käytämme kyselyä, haastattelua ja dokumenttianalyysiä. 

Kyselyllä kartoitamme mahdollisimman laajasti kulttuurialan toimijoiden tekemiä 

ratkaisuja. Haastattelun avulla haluamme päästä pintaa syvemmälle ja saada 

konkreettista tietoa ratkaisuista. Dokumenttianalyysin avulla kartoitamme laajempaa 

aineistoa Suomen kulttuurikentän ratkaisuista. 

 

Tutkimuksen lopputuotoksena tuomme esille kulttuurikentän uusia toimintatapoja 

ja innovatiivisia ratkaisuja. Näitä uusia innovaatioita kulttuuritoimijat voivat soveltaa 

omaan toimintaansa ja hyödyntää tulevaisuuden kriisitilanteissa toiminnan 

säilyttämiseksi. 

 

Alun tiivistelmän sekä abstraktin toteutti Riina ja johdannosta vastasi Jonna. 

Tietoperustan jakoivat Petra ja Jonna, mutta tutkimusmenetelmät-kappaleen 

toteuttivat Petra ja Riina. Kyselyn kokonaisuudesta vastasivat Jonna ja Petra, ja 

haastatteluiden kokonaisuudesta Riina. Yhteenvedon Petra ja Jonna kokosivat 

yhdessä. Yleinen pohdinta sisältää kaikkien ajatuksia, kehitysnäkökulmista ja työn 

arvioinnista vastasivat Petra ja Jonna. 

 

2 COVID-19  

 
Joulukuussa 2019 Kiinassa todettiin keuhkokuumetapauksia, joiden aiheuttajaksi 

selvisi myöhemmin uusi koronavirus SARS-CoV-2. Tämä uusi koronavirus on nimetty 

sen sukulaisviruksen, SARS-koronaviruksen, mukaisesti. Uutta koronaviruksen 

aiheuttamaa tautia kutsutaan nimellä COVID-19, joka tulee sanoista corona, virus, 

disease. (THL 2020a.) 

 

Tauti tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana yskiessä ja aivastaessa sekä 

lähikontaktissa kosketuksen välityksellä. Koronavirusta voidaan ehkäistä ylläpitämällä 

hyvää käsi- ja yskimishygieniaa, käyttämällä kasvomaskia sekä välttämällä 

lähikontakteja. (THL 2020b.)  
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Covid-19 aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka yleisimpiä oireita ovat kuume, yskä, 

kurkkukipu, väsymys, pahoinvointi, nuha, hengenahdistus, lihaskivut ja ripuli. Taudin 

yhteydessä on havaittu myös haju- ja makuaistin häiriöitä. Sairastuneen oireet voivat 

olla hyvinkin lieviä, mikä tekee taudin havaitsemisesta hankalaa. Perussairaudet 

altistavat vakavalle koronavirustaudille, ja monella vakavampia oireita saaneella onkin 

todettu olevan jokin perussairaus, joka heikentää elimistön vastustuskykyä. 

Heikentyneen vastustuskyvyn vuoksi myös yli 70-vuotiaat ovat tämänhetkisten 

tutkimusten mukaan muita alttiimpia sairastumaan koronavirukseen. (THL 2020c.)  

 

Koronaviruksen aiheuttama tartunta todetaan hengitystie-eritenäytteestä (THL 

2020a). Taudin toteamisen jälkeen sairastunut ohjeistetaan pysymään kotona, kunnes 

sairastunut on ollut oireeton kaksi vuorokautta, ja oireiden alusta on kulunut 

vähintään seitsemän vuorokautta. Taudin oireista riippuen tautia hoidetaan kotona tai 

sairaalahoidossa. Koronavirukseen ei ole lääkettä, mutta oireiden lievitykseen voidaan 

käyttää apteekista ilman reseptiä saatavia lääkkeitä. (THL 2020d.) 

 

2.1 Suomen koronavirustilanne 

 
Tässä kappaleessa käsittelemme ajankohtaista koronavirustilannetta Suomessa. 

Tiedot päivitetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuille maanantaisin, 

keskiviikkoisin ja perjantaisin, jolloin myös sairaanhoitopiirin laitokset ilmoittavat 

tautiin liittyvät kuolemat sekä sairaala- ja tehohoidon potilaiden määrät. Kappaleen 

tiedot on päivitetty tiistaina 17.11.2020. (THL 2020e.) 

 

Tällä hetkellä ilmoitettuja tapauksia Suomessa on 19 419 ja tautiin liittyviä kuolemia 

on raportoitu 371. Sairaalahoidossa on tällä hetkellä 80 ja tehohoidossa 13 potilasta. 

Viime päivinä (14.–16.11.2020) uusia tartuntoja on todettu 561. Testattuja näytteitä on 

yli 1 723 600. Taudista parantuneita arvioidaan olevan noin 75% todetuista 

tartunnoista. Kyseinen parantuneiden arvio perustuu todettujen tapausten seurantaan 

kolmen viikon ajalta. Parantuneiksi määritellään ne henkilöt, joista ei ole tiedossa 

taudinkulkuun liittyvää raportointia kolmen viikon jälkeen todetusta tartunnasta. 

(THL 2020e.) 
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Tartuntatapausten ilmaantuvuutta seurataan myös alueittain. Tilannekatsauksia 

tehdään 14 päivän seurantajaksoissa. Seurantajakso, jota tässä työssä käsitellään, on 

ajalta 28.10.–10.11. Tämän seurantajakson aikana kaikilla alueilla on todettu uusia 

tapauksia. Eniten uusia tapauksia on todettu Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-

Suomen, Pirkanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien alueilla. (THL 

2020e.) 

 

Suomessa koronaepidemiaa torjutaan hybridistrategian avulla. Sosiaali- ja 

terveysministeriö on julkaissut strategian toteutukseen toimintasuunnitelman, jossa 

epidemia on jaettu kolmeen vaiheeseen: perustaso, kiihtymisvaihe ja leviämisvaihe. 

Epidemian perustasolla tartuntojen ilmaantuvuus on alhainen ja kotoperäisten 

tartuntojen osuus on pieni. Kiihtymisvaiheessa tartuntojen ilmaantuvuus on viikossa 

yli 6–15 tapausta per 100 000 asukasta, positiivisten näytteiden osuus on yli 1 %, 

ajoittain esiintyy tartuntaketjuja ja tartunnanlähteet ovat pääosin selvitettävissä. 

Leviämisvaiheessa tartuntojen ilmaantuvuus on viikossa yli 12–25 tapausta per 100 

000 asukasta, tapausten päivittäinen kasvunopeus on yli 10 %, positiivisten näytteiden 

osuus on yli 2 % ja alle puolet tartunnanlähteistä on jäljitettävissä. Näiden kolmen 

epidemian vaiheen avulla voidaan perustella alueellisia rajoituksia ja suosituksia, joita 

tullaan käsittelemään seuraavassa luvussa. (THL 2020f.) 

 

2.2 Koronan vaikutukset kulttuurialaan Suomessa 

 
Suomen hallitus ja tasavallan presidentti totesivat Suomessa poikkeusolot 

koronavirustilanteen vuoksi. Tästä syystä 16. maaliskuuta 2020 hallitus linjasi 

lisätoimenpiteitä koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. Lisätoimenpiteiden 

tarkoituksena oli turvata yhteiskunnan talouselämä sekä suojata väestöä 

sairastumiselta. Hallitus antoi valmiuslain käyttöönottoasetuksen eduskunnalle 17. 

maaliskuuta 2020 valmiuslain, tartuntatautilain ja muun lainsäädännön mukaisesti. 

Tartuntojen ehkäisemiseksi kouluja suljettiin ja liikkumista sekä kokoontumista 

rajoitettiin. Vierailuja terveydenhuollon yksiköihin rajoitettiin ja yli 70-vuotiaita 

suositeltiin pysymään kotona. Matkustamiseen liittyviä säädöksiä, kuten Suomen 

rajojen sulkemista, alettiin luonnostelemaan. (Valtioneuvosto 2020a.) 
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Yksi ensimmäisistä ja suurimmista kulttuurialaan vaikuttavista rajoituksista oli 

suurten yleisötilaisuuksien kieltäminen ja julkisten kokoontumisten rajoittaminen 

vain kymmeneen henkilöön. Tämän rajoituksen mukana suljettavaksi määrättiin 

valtion ja kuntien museot, teatterit, kulttuuritalot, Kansallisooppera, kirjastot, 

harrastustilat ja  -paikat, uimahallit ja muut urheilutilat, nuoriso- ja kerhotilat, 

erilaiset kokoontumistilat, vanhusten päivätoiminta ja työkeskukset. Myös yksityisen 

ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä uskonnollisten yhteisöjen toivottiin toimivan 

samoin. (Valtioneuvosto 2020a). Tiukat kokoontumisrajoitukset jatkuivat läpi huhti- 

ja toukokuun, kunnes 1.6. kokoontumisrajoitusta muutettiin kymmenestä henkilöstä 

viiteenkymmeneen henkilöön. Isommat 50–500 henkilön yleisötilaisuudet sallittiin 

toteutettaviksi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä opetus- ja 

kulttuuriministeriön ohjeiden mukaisesti erityisjärjestelyin. Yli 500 hengen 

yleisötilaisuudet sekä kokoukset pysyivät edelleen kiellettyinä kesäkuun ajan. 

(Aluehallintovirasto 2020a.) 

 

Kesällä tartuntatapausten ilmaantuvuus oli laskussa, joten heinäkuussa 2020 

rajoitukset muuttuivat pieneltä osin, kun yli 500 hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset 

sallittiin järjestettäväksi ulkotiloissa tiettyjä säädöksiä noudattaen. Kesäkuussa 

asetetut rajoitukset koskien 50–500 hengen tapahtumia jatkuivat, ja edelleen 

suositeltiin noudattamaan THL:n ja OKM:n 14.5.2020 antamaa ohjetta 

koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. (Aluehallintovirasto 2020b.) Elokuussa 

kokoontumisrajoituksia kevennettiin jälleen: yli 500 henkilön tilaisuuksia sai järjestää 

myös sisätiloissa noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeita. Alle 500 henkilön tilaisuudet 

olivat sallittuja ilman erityisiä ehtoja, mutta hallitus suositteli, että niissäkin 

noudatetaan THL:n ja OKM:n ohjetta. (Aluehallintovirasto 2020c.) Rajoituksia 

purettiin vaiheittain koko kesän ajan, mutta kulttuurialan toiminta ei palannut 

normaaliin. Esimerkiksi museoiden ja teattereiden ovia ei avattu heti rajoitusten 

lieventyessä, sillä vastuullisuus ja turvallisuus olivat kaikilla ensimmäisenä mielessä. 

(Kröger 2020.) 

 

Vaikka Suomen koronavirustilanne näytti kesän jälkeen suhteellisen hyvältä, ja 

tartunnat olivat laskussa, synkkenivät tartuntaluvut syksyn tullessa. Ensimmäisenä 

rajoituksia joutuivat kokemaan ravitsemusliikkeet, kun hallitus linjasi 29.9.2020 
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rajoituksia ravitsemisliikkeiden aukioloaikoihin. Kyseiset rajoitukset olivat voimassa 

koko lokakuun ajan. (Valtioneuvosto 2020d.) Tartuntaluvut eivät kuitenkaan 

lähteneet laskuun ensimmäisten rajoitusten myötä, joten hallitus päätti kiristää 

koronapandemian ehkäisemiseen liittyviä toimia. Tällä kertaa valtioneuvosto linjasi 

kokoontumisia koskevia rajoituksia ja suosituksia alueille epidemiatilanteen mukaan. 

Epidemian perustasolla yli 50 hengen yleisötilaisuudet ovat mahdollisia THL:n ja 

OKM:n ohjeistusta noudattaen. Epidemian kiihtymisvaiheessa suositellaan 

välttämään yli 20 hengen yksityistilaisuuksia, ja harrastustoiminnassa sekä julkisissa 

tiloissa on huolehdittava hyvistä turvaväleistä lähikontaktien estämiseksi. 

Kiihtymisvaiheessa olevien alueiden kunnat ovat oikeutettuja suosittelemaan tilojen 

käyttäjämäärän rajaamista puoleen normaalista sallitusta määrästä sekä sisätiloissa 

tapahtuvan aikuisten ryhmäharrastustoiminnan keskeyttämistä. Epidemian 

leviämisvaiheessa sen sijaan yleisötilaisuuksien osallistujamäärää voidaan rajoittaa 10 

henkilöön tai yleisötilaisuudet voidaan tarvittaessa kieltää kokonaan. 

Leviämisvaiheessa kunnat ovat oikeutettuja antamaan suosituksia myös koskien 

yksityistilaisuuksia ja julkisten tilojen sulkemista. (Valtioneuvosto 2020e.) 

 

Kesällä 2020 perustettu Tapahtumateollisuus ry toimii tapahtumaelinkeinon 

keskusjärjestönä. Tapahtumateollisuuden tekemän tutkimuksen mukaan tapahtuma-

alan yritysten liikevaihdot ovat pudonneet korona-aikana yli 90 prosenttia, ja koko 

toimialan arvo uhkaa kuluvana vuonna pudota jopa 1,5 miljardia euroa. Näistä 

radikaaleista muutoksista on koitunut seurauksia muiden toimialojen lisäksi myös 

kunta- ja aluetalouteen. Talouden romahtaminen näkyy myös työttömyytenä, sillä 

koronakriisin vuoksi tapahtuma-alalla on lomautettuna n. 9 000 työntekijää, ja jopa 

136 000 työntekijää on jäänyt työllistämättä kuluneen kesän aikana. 

(Tapahtumateollisuus 2020.) Myös opetus- ja kulttuuriministeriö toteutti huhtikuun 

2020 lopulla kyselyn koronapandemian ja sen pitkittymisen vaikutuksista taiteen, 

kulttuurin ja luovien alojen toimijoihin. Kyselyyn vastasi n. 1 600 kulttuurialan 

toimijaa, joista 50 % katsoi toimintansa vaarantuneen koronapandemian vuoksi 

olennaisesti. Vastaajista 25 % kertoi koronan aiheuttaneen merkittäviä muutoksia 

toimintaan ja 25 % vastaajista kertoi koronan aiheuttaneen vain pieniä muutoksia. 

(Valtioneuvosto 2020b.) 
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2.3  Korona maailmalla 

 
COVID-19:n vaikutukset ovat suuret. Sen vaikutukset ovat suuremmat kuin 

marraskuun 2015 terrori-iskuilla Pariisissa ja marraskuun 2016 iskuilla Brysselissä 

(Dujarin 2020, 6). Maaliskuussa 2020 monissa maissa ryhdyttiin rajoitustoimiin 

koronavirustilanteen hallitsemattomasta leviämisestä johtuen. Euroopan maista 

ensimmäisinä reagoivat Tanska, Tšekki sekä Puola, joissa rajat laitettiin kiinni 

14.3.2020. Tanska turvautui järeisiin toimiin jo ennen rajojen sulkemista muun 

muassa sulkemalla koulut ja päiväkodit ja kieltämällä yli 100 hengen tapahtumat. 

(Orell 2020.)  

 

Koko maailmassa koronan vaikutukset kulttuurin kenttään ovat olleet 

mittavat. Kulttuuri-, hotelli- ja catering-ala ovat kärsineet taloudellisesti eniten 

(Dujarin 2020, 7). 90 % maista on sulkenut Unescon maailmanperintökohteensa ja 

129 maata on sulkenut kulttuuri-instituutionsa. Näiden sulkemisen lisäksi perinteiset 

festivaalit ja muut tapahtumat on peruttu. (Unesco 2020a.) Maailmanlaajuisesti 

tilanne on huolestuttava, sillä 13 % museoista ei mahdollisesti enää avaudu uudelleen. 

Kansainvälisiä lentoja on vähennetty 60–80 %. Tällä on suuri vaikutus 

kulttuuriturismiin. Kulttuuriturismi kattaa 40 % kansainvälisen turismin tuloista. 

(Unesco 2020b.) Kulttuuriala on siis tärkeä talouden näkökulmasta, ja se on myös iso 

työllistäjä. Kulttuurialan nähdään lisäksi vauhdittavan merkittävästi innovaatioita 

eteenpäin. (OECD 2020, 1.) 

 

Rajoitustoimenpiteiden myötä on jouduttu keksimään uudenlaisia tapoja järjestää 

kulttuurielämyksiä. Muun muassa tekniikan avulla mahdollistetaan uudenlaisia tapoja 

luoda taidetta. Yhdysvalloissa taide- ja kulttuurijärjestöt pohtivat yleisön sitouttamista 

digitaalisten lähestymistapojen kautta ja jatkavat taiteilijoiden palkitsemista, jotta he 

luovat uutta. (British Council 2020.) Viimeisten kuukausien myötä lisääntynyt 

digitaalisten alustojen hyödyntäminen kulttuurialalla ei selvästi ole vain väliaikainen 

ratkaisu. Digitaalisten alustojen nähdään olevan erittäin potentiaalisia 

markkinakanavia myös tulevaisuudessa, ja niissä nähdään olevan mahdollisuuksia 

luoda uusia kokemuksia ja liiketoimintamalleja. (OECD 2020, 24.) Taide- ja 

kulttuuriorganisaatiot tekevät yhteistyötä luomalla tukiryhmiä. New Yorkissa 200 
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taiteellista johtajaa kokoontuu yhteen päivittäin Zoom-videoneuvottelujen kautta. 

Siellä he jakavat asiantuntemusta ja etsivät ratkaisuja yhdessä. (British Council 2020.) 

 

Taide pystyy vaikuttamaan kriisiaikana: se tuo ihmiset yhteen, luo lohtua, iloa, toivoa 

ja antaa perspektiiviä. COVID-19:n myötä sosiaalisen etäisyyden ottamisesta on tullut 

arkipäivää ja koskettamisesta on tullut vaarallista. (Dujarin 2020, 6.) Kiina totesi 

Unescon järjestämässä paneelikeskustelussa, että kulttuuri tuo meidät yhteen, 

tehostaa kansainvälistä sitoutuneisuutta sekä luo toivoa ja luottamusta, ja siksi sen 

ylläpitäminen on tärkeää. (Unesco 2020a.)  Taiteen ja kulttuurin saatavuus on 

sosiaalisen eristäytymisen aikana ollut elintärkeää monille, sillä se edistää luovuutta 

sekä tukee terveyttä ja hyvinvointia.  (British Council 2020.) 

 

Aasian ja Tyynenmeren alueet olivat ensimmäisiä, joissa reagoitiin nopeasti 

koronavirustilanteeseen. Kulttuurin näkökulmasta tämä tarkoitti sitä, että kulttuuri-

instituutiot suljettiin nopealla aikataululla. Aasiassa korona on vaikuttanut kulttuuriin 

merkittävästi, kun taas Tyynenmeren alueella vaikutukset eivät ole olleet yhtä suuret 

vähäisempien tartuntamäärien takia. Indonesiassa YouTube-toimija BudayaSaya 

jakaa kanavallaan muun muassa kulttuurialan tekijöiden esityksiä ja oppitunteja. 

Koreassa on julkaistu ministeriöiden toimesta kattava opas terveys- ja 

kulttuurielämästä eristäytymisen aikana. Opas tuo yhteen taiteeseen, koulutukseen ja 

liikuntaan liittyvät resurssit sekä linkkejä muun muassa virtuaaliselle 

museokierrokselle ja mahdollisuuden lukea kirjoja verkossa. (Unesco 2020b.)  

 

Euroopassa vierailee vuosittain 745 miljoonaa turistia. Tämän vuoksi pandemia on 

vaikuttanut Euroopan kulttuurialaan suuresti, erityisesti museoihin, jotka sijaitsevat 

turistien suosimilla alueilla. Italiassa onkin kehitetty korvausjärjestelmä, jossa 

korvataan jo myytyjä elokuva-, museo-, teatteri- ja konserttilippuja. Bosnia 

Herzegovinassa toimiva museo (Republic of Srpska) puolestaan mahdollistaa 

vanhemman väestön vierailun turvallisesti koronaviruspandemian aikana. (Unesco 

2020b.) 

 

Joissain Afrikan maissa hallitus on tukenut kulttuurialan tekijöitä, ja heidän 

tietoisuuttaan koronaviruksesta on lisätty. Suuret vaikutukset kulttuurialaan näkyvät 
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vähentyneen turismin myötä. Muun muassa Nigeria on perustanut työryhmän, jonka 

ideana on tietoisuuden lisääminen kulttuurin ja komediaesitysten kautta. Myös 

Arabivaltioissa turismin väheneminen on vaikuttanut merkittävästi kulttuurialaan. 

Muun muassa suuret kansainväliset tapahtumat, kuten kirjamessut sekä World Expo 

Dubai, jouduttiin perumaan. Libanonissa kulttuuriministeriö on järjestänyt 

mahdollisuuden vierailla virtuaalisesti museoissa ja maailmanperintökohteissa. 

(Unesco 2020b.) 

 

Pandemia iski pahasti moniin Etelä-Amerikan ja Karibian osiin. Museoista 12 % pelkää 

joutuvansa sulkemaan ovensa pysyvästi. Argentiinassa kulttuuriministeriö on tukenut 

taiteilijoita antamalla 500 taiteilijalle tehtäväksi tuottaa digitaalisia taideteoksia. 

Jamaikalla kirjastot puolestaan auttavat opiskelijoita hyödyntämään verkon 

mahdollisuuksia opinnoissa. (Unesco 2020b.) 

 

Koronan tartuntamäärät vaihtelevat alueittain suuresti.  Pohjois- ja Etelä-Amerikassa 

on raportoitu eniten tautitapauksia maailmassa – noin 23,4 miljoonaa 

tapausta.  Euroopassa tartuntoja on todettu toiseksi eniten – noin 15,3 miljoonaa 

tapausta. Kaakkois-Aasiassa puolestaan on raportoitu noin 10,1 miljoonaa 

tartuntatapausta, kun taas Itäisen Välimeren alueella on todettu noin 3,6 miljoonaa 

tartuntaa. Afrikassa tartuntojen määrä on selkeästi vähäisempi – noin 1,4 miljoonaa 

tapausta. Kaikkein vähiten tartuntoja on raportoitu Länsi-Tyynenmeren alueella – 

noin 800 000 tartuntatapausta. (WHO 2020.) Tartuntamäärät on joissain maissa 

saatu hyvin kuriin, jolloin rajoituksia on voitu vähitellen purkaa. Kaikkialla tilanne ei 

kuitenkaan näytä niin valoisalta. Maakohtaisesti kaikkein eniten todettuja tartuntoja 

sekä koronan aiheuttamia kuolemia on Yhdysvalloissa. Toiseksi eniten tartuntoja koko 

maailmassa on todettu Intiassa, ja toiseksi eniten koronan aiheuttamia kuolemia 

Brasiliassa. Kaikkein eniten tartuntoja Euroopassa on todettu tähän mennessä 

Ranskassa, kun taas koronakuolemia on todettu eniten Iso-Britanniassa. (WHO 

17.11.2020.)  

 

Syksyn myötä tartuntatapaukset ovat jälleen lähteneet monissa maissa nousuun. 

Etelä-Koreassa, Thaimaassa ja Uudessa-Seelannissa sekä tauti- että 

kuolemantapausten määrät ovat pysyneet alhaisina. Koronan torjuntaan vaikuttavia 
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tekijöitä uskotaan olevan muun muassa aikaisempi kokemus pandemioista, sijainti, 

kulttuuri ja ajoitus.  Yhdistäviä tekijöitä näiden maiden välillä nähdään olevan nopea 

reagointi ja uusien rajoitusten käyttöönotto nopealla aikataululla. Viruksen 

vaarallisuus on ymmärretty alusta alkaen, ja näin ollen on keskitytty testaamiseen, 

jäljittämiseen ja eristämiseen. Sijainnilla nähdään myös olevan vaikutusta, sillä 

esimerkiksi saarivaltioiden rajaliikenne on erilaista kuin maarajaisten valtioiden. 

(MTV Uutiset 2020.) 

 

Hyvin onnistuneita koronastrategioita tarkasteltaessa esille nousee Uusi-Seelanti, 

jossa väkiluku on lähes sama kuin Suomessa ja jossa on todettu vain reilut 1 500 

tartuntaa ja 25 kuolemantapausta. Rajat Kiinasta tulevilta matkustajilta suljettiin jo 

helmikuussa, ja maaliskuun puolivälissä kaikille ulkomailta tuleville määrättiin 

kahden viikon karanteeni. Maaliskuun loppupuolella rajat suljettiin kokonaan ja 

liikkumisrajoituksia otettiin käyttöön. Tautiin sairastuneita eristettiin hallituksen 

ylläpitämiin hotelleihin. Etelä-Koreassa on puolestaan luotettu tekniikan 

hyödyntämiseen, laajaan testaukseen ja sairastuneiden tiukkaan eristämiseen 

pandemian taltuttamiseksi. (MTV Uutiset 2020.) 

 

Syitä siihen miksi Afrikassa kuolemia on raportoitu selkeästi vähemmän kuin muissa 

maanosissa, on muun muassa nopea reagointi. Monien Afrikan maiden hallinnot 

reagoivat nopeasti jo varhaisessa vaiheessa. Keinoja välttää taudin leviämistä olivat 

kättelyn välttäminen, käsien peseminen, turvavälit ja kasvomaskit. Monissa Etelä-

Afrikan valtioissa koulut suljettiin jo maaliskuussa, ja käyttöön otettiin kolme viikkoa 

kestävät liikkumisrajoitukset. Afrikan hyvään tilanteeseen on voinut vaikuttaa myös 

nuori väestö, suotuisa ilmasto sekä hyvä yhteisöllinen terveydenhuolto, jota on 

kehitetty Ebolan myötä toimivammaksi. (Soy 2020.)  

 

3 KULTTUURIN RAHOITUS KORONATILANTEESSA 

3.1 Rahoitus koronavirustilanteessa Suomessa 

 
Koronakriisi on iskenyt erityisesti kulttuurialan talouteen, ja nyt avustuksien sekä 

erilaisten rahoitusten merkitys korostuu entisestään. Tässä kappaleessa käsittelemme 
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vuoden 2020 keväällä, kesällä ja alkusyksystä tehtyjä toimia kulttuurialan talouden 

ylläpitämiseksi.  

 

Hallituksen lisäämillä rahoituksilla ja avustuksilla tuetaan taiteen ja kulttuurin 

toiminnan jatkuvuutta sekä turvataan toimijoiden taloutta koronavirustilanteen 

aikana. Vuoden 2020 toisessa lisätalousarviossa hallitus päätti avustaa taiteen ja 

kulttuurin toimijoita lisämäärärahalla. 3,15 miljoonaa euroa jaettiin kansallisille 

laitoksille, 18 miljoonaa euroa kulttuurin ja taiteen toimijoille, 18 miljoonaa euroa 

valtionosuutta saaville teattereille, orkestereille ja museoille, 3 miljoonaa euroa taiteen 

perusopetukseen sekä miljoona euroa elokuva-alan toimijoille. Näitä avustuksia 

myönnettiin tahoille, joille oli tullut talousvaikeuksia koronavirustilanteen vuoksi. 

Edellä mainittuja määrärahoja oli haettavissa opetus- ja kulttuuriministeriöstä 9,3 

miljoonaa euroa, Taiteen edistämiskeskuksesta 8,7 miljoonaa euroa ja Suomen 

Elokuvasäätiöltä miljoona euroa. (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2020.) 

 

Yritysten tukemiseksi koronavirustilanteessa hallitus linjasi 13.5.2020 uuden 

kustannustuen. Kustannustukea kahden kuukauden ajalta saivat hakea yritykset, jotka 

olivat kokeneet liikevaihdon putoamista tai muita talousvaikeuksia toimialasta 

riippumatta. Tuella haluttiin ehkäistä konkurssit sekä työpaikkojen menetykset. 

(Valtioneuvosto 2020c.) 

 

Kulttuurialan yrityksille ratkaisuja COVID-19-pandemiasta selviytymiseen tarjoavat 

monet toimijat, kuten Finnvera, Business Finland ja ELY-keskus. Finnvera, valtion 

omistama erityisrahoittaja, sai hallitukselta yhteensä 12 miljardin euron 

lisärahoituksen, jota se myönsi apua kaipaaville yrityksille. Suoriin yritystukiin valtio 

suuntasi yhteensä 1,45 miljardia euroa. Tästä summasta 800 miljoonaa euroa meni 

Business Finlandille – julkiselle toimijalle, joka tarjoaa mm. innovaatiorahoitusta. 

ELY-keskukselle (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus) valtion avustuksista meni 

400 miljoonaa euroa. Kyseiset toimijat myönsivät avustuksia erilaisin perustein 

hakemusten kautta. (Front Kasvurahoitus 2020.)  

 

Kuntien myöntämä korona-avustus on todella tarpeellinen, sillä yksinyrittäjiä on 

kulttuurialalla paljon. Yrittäjä voi hakea kyseistä 2 000 euron suuruista avustusta 
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yrityksen sijaintikunnasta. Tuki myönnetään yrityksen menojen kattamiseen, jotta 

toiminta voi jatkua poikkeustilanteessa. Kunnat voivat hakea valtionavustusta tuen 

myöntämiseen työ- ja elinkeinoministeriöstä, ja ministeriö myöntää rahoitusta siinä 

suhteessa, kun kunnassa on yksinyrittäjiä. Hallitus suuntaa näihin tukiin yhteensä 250 

miljoonaa euroa. (Kuntaliitto 2020.) Yrittäjät ja Kuntaliitto laativat yhteisen 

suosituksen niistä keinoista, joilla kunnat voivat auttaa ja tukea vaikeuksissa olevia 

yrityksiä. Suositusten mukaisesti monilla Suomen alueilla kunnat ovat tukeneet 

yrittäjiä vapauttamalla tai siirtämällä vuokranmaksuja. (Kuntalehti 2020.) 

 
Joukkorahoitus on ollut osalle kulttuurialan toimijoista paras selviytymiskeino. 

Suomen ensimmäisen joukkorahoituspalvelun Mesenaatti.me kautta on kerätty yli 

300 000 euroa koronasta selviytymiseen. Hieman alle 7 000 suomalaista 

joukkorahoitti koronakriisin vuoksi taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita 

kulttuurikohteita. Kuka tahansa voi perustaa sivustolle joukkorahoituskampanjan, ja 

mikäli minimitavoite täyttyy, tulee kampanjan luojan toteuttaa luvattu hanke ja myös 

toimittaa rahoittajilleen vastike. Korona-aikana kampanjoiden vastikkeina on käytetty 

lahjakortteja, keikkalippuja, elämyksiä tai muuta luovaa. (Siltamäki 2020.)  

 

Kuten muiden alojen palkkatöissä olevat henkilöt, myös kulttuurialalla palkkatyössä 

työskentelevät voivat hakea apua Kelalta koronavirustilanteen aikana. Kela myöntää 

erilaisin perustein muun muassa väliaikaista epidemiatukea sekä tartuntapäivärahaa. 

(Kela 2020a.) Kela on tehnyt väliaikaisia muutoksia myös työttömyysturvaan, jotta 

myös yrittäjät ovat oikeutettuja hakemaan kyseistä tukea. Oikeutettuja 

työttömyysturvaan ovat yrittäjät, joiden päätoiminen yritystoiminta on loppunut 

koronaepidemian johdosta. (Kela 2020b.)  

 

Yrittäjiä on tuettu korona-aikana aiemmin mainittujen tapojen lisäksi myös erilaisilla 

helpotetuilla maksujärjestelyillä. Yrityksillä oli mahdollisuus hakea alkuvuonna 2020 

maksamiaan arvonlisäveroja takaisin 31.8. asti. Arvonlisäveroja haettiin 

palautettavaksi tekemällä maksujärjestelypyyntö, jonka kautta yritys sitoutui 

maksamaan palautetut arvonlisäverot myöhemmin takaisin Verohallinnolle. 

(Verohallinto 2020.)  
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Kulttuurin rahoituksesta lähes puolet tulee rahapelitoiminnan voittovaroista. Koronan 

vuoksi Veikkauksen peliautomaatit olivat suljettuina kuukausia, joten Veikkauksen 

tuotoissa tapahtui suuri romahdus. Hallitus esittää, että ensi vuoden (2021) 

valtionbudjetissa Veikkauksen tuottoihin tullut aukko kompensoidaan 

täysimääräisesti eri edunsaajille vuoden 2021 osalta. Valtiovarainministeriön 

tiedotteen mukaan tavoitteena on saada esitys eduskuntaan kesäkuuhun 2021 

mennessä. (Torvinen 2020.) 

 

Tilanne elää jatkuvasti koronakriisin mukana ja mahdollisuuksia erilaisiin 

taloudellisiin tukiin annetaan jatkuvasti lisää. Kaikki erilaiset taloudelliset tuet 

takaavat sen, että mahdollisimman moni kulttuurialan toimija pystyisi jatkamaan tai 

vähintään ylläpitämään toimintaansa koronakriisin aikana. Julkisten sekä yksityisten 

tahojen avustukset ja rahoitukset ovat monille kulttuurialan toimijoille tällä hetkellä 

elintärkeitä.  

 

3.2  Rahoitus koronavirustilanteessa maailmalla 

 
Maailmalla on valmisteltu nopealla aikataululla yli tuhat erilaista koronavirustukea. 

Osa työnsä menettäneistä on siitä huolimatta joutunut selviämään omillaan. Erot 

maiden välillä ovat valtavat, toteaa sosiaalipolitiikan tutkija Heikki Hiilamo Helsingin 

yliopistosta. (Vainio 2020.)  Huhtikuussa 2020 järjestettiin verkossa tilaisuus, jossa 

130 ministeriä ympäri maailmaan kerääntyi keskustelemaan koronan vaikutuksesta 

turismiin, museoihin, kulttuurituotantoon ja artisteihin. Ministerit korostivat 

sosiaalisten ja taloudellisten avustusten merkitystä kulttuurialalla ja olivat samaa 

mieltä siitä, että alalle on investoitava rahaa kriisin aikana ja sen jälkeen. Monet 

ministerit korostivat hätäapurahoituksen merkitystä luovan alan ammattilaisten 

toimeentulon turvaamiseksi lyhyellä tähtäimellä. (Unesco 2020a.)  

 

Berliinissä päätettiin jo pandemian alkuvaiheessa huolehtia isosta joukosta 

freelancereita ja muita pienyrittäjiä myöntämällä heille vähintään 5 000 euron 

henkilökohtainen tuki. Samankaltaisia kertasummia jakoivat muutkin Saksan alueet. 

(Vainio 2020.) Saksassa 50 miljardia euroa on varattu suoraan pienyrityksille ja 

yksityisyrittäjille sekä taiteilijoille. Pienet yritykset ja yksityisyrittäjät, jotka työllistävät 
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enintään viisi henkilöä, voivat hakea 9 000 euron avustusta kolmen kuukauden ajaksi. 

Yritykset, jotka työllistävät enintään kymmenen henkilöä, voivat saada enintään 15 

000 euron korvauksen. Yksityiselämän kuluja katetaan myös esimerkiksi avustamalla 

vuokran maksussa. (EUNIC 2020.) 

 

Saksan lisäksi Alankomaat maksavat lähes yhtä ison korvauksen kulttuurialalla 

työskenteleville koronavirustilanteessa. Alankomaissa kulttuurialalla työskentelevä 

voi hakea verovapaata vahingonkorvausta 4 000 euron edestä. Iso-Britanniassa 

myönnettiin 22,4 miljoonaa euroa kulttuurialalle. Kulttuurialan työntekijät voivat 

hakea 

2 800 euron korvauksen, jos he ovat julkisen rahoituksen rekisterissä. (EUNIC 

2020.) 

 

Norjassa kulttuuriministeriö julkisti 100 miljoonan NOK (noin 9 miljoonan euron) 

tuen, varmistaakseen että kirjoittajat voivat jatkaa luovaa työtänsä. (Unesco 2020b.) 

Ruotsi myönsi 45 miljoonaa euroa ylimääräistä rahallista tukea kulttuurialan hyväksi. 

Tanskassa annettiin lisää maksuaikaa muun muassa arvonlisäverojen maksamiseen. 

Lisäksi valtio lupasi kattaa 75 % työntekijöiden palkoista, jos he lupaavat olla 

irtisanomatta työntekijöitä. Freelancereille ja itsenäisille ammatinharjoittajille 

maksetaan korvaus yritysten kiinteistä kuluista. Lainojen saamista on myös 

helpotettu. (EUNIC 2020.)  

 

Euroopassa Saksan lisäksi Italia ja Ranska ovat antaneet työntekijöille erillisen 

koronavirustukirahan, mutta selvästi Saksaa pienemmän summan (Vainio 2020). 

Italiassa kulttuurialalla työskentelevät työntekijät, itsensätyöllistäjät sekä 

kausityöntekijät saivat maaliskuussa 600 euroa. Ranskassa tukitoimena myönnettiin 

1 500 euroa taiteilijoille ja muille kulttuurialalla toimiville henkilöille. Ranskassa 

kulttuuriministeriö ilmoitti maaliskuussa, että kulttuurialalle myönnetään 22 

miljoonan euron hätärahasto. Tästä kymmenen miljoonaa euroa kohdistettiin 

musiikkiin, viisi miljoonaa euroa viihteeseen, viisi miljoonaa euroa kirjallisuuteen ja 

kaksi miljoonaa euroa kuvataiteeseen. Myös Kreikassa valtio maksaa alan itsenäisille 

ammatinharjoittajille ja kausityöntekijöille 800 euron korvauksen. Samoin Maltalla 

on vastaava 800 euron korvaus, johon yrittäjät ja kokoaikaiset työntekijät ovat 
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oikeutettuja. Malta Arts Fund rahoitusjärjestelmä myönsi kulttuurialalla 

työskenteleville 75 000 euroa. (EUNIC 2020.) 

 

Kiinassa on myönnetty 56 miljoonan dollarin (noin 47 miljoonaa euroa) edestä rahaa 

kulttuurin ja turismin hyväksi. Elokuvateattereille on myönnetty seitsemän miljoonaa 

dollaria (noin 6 miljoonaa euroa). Malesiassa on mahdollista saada henkilökohtaista 

verohelpotusta 231 dollaria (noin 196 euroa). Keniassa hallitus loi 1,9 miljoonan 

dollarin (noin 1,6 miljoonaa euroa) rahoituksen kuukausittain, jonka avulla pystytään 

maksamaan minimipalkkaa artisteille. Euroopan ulkopuolella olevista maista Kiina 

erottuu selkeästi, sillä he ovat investoineet paljon rahaa kulttuurin ja turismin hyväksi. 

(Unesco 2020b.) 

 

Hallitukset ovat joutuneet pakon edessä luomaan turvaverkkoa. Muun muassa 

perustulo on yleistynyt monissa maissa koronatilanteen myötä. Esimerkkeinä 

Yhdysvallat ja Japani, joissa molemmissa on otettu käyttöön versio tilapäisestä 

perustulosta. Japani jakoi 100 000 jeniä (noin 800 euroa) jokaiselle rekisteröityneelle 

asukkaalle. Yhdysvallat puolestaan maksoi noin 1 200 dollarin (noin 1 000 euroa) 

elvytysrahan. Myös työttömyysetuuksia on parannettu pandemian ajaksi. (Vainio 

2020.)  

 

Hiilamon mielestä erityisesti Suomen lomautusmalli on toiminut hyvin pandemiassa. 

Tällöin yrityksen ei tarvitse irtisanoa työntekijää, mutta tämä pääsee työttömyysturvan 

piiriin. ”Hyvin harvassa maassa on tällainen malli, siinä näkyy tämä laaja-alainen 

hyvinvointivaltio, jonka perusidea on suojella kansalaisia”, Hiilamo toteaa. Etelä-

Amerikassa tilanne on toinen. Berliiniläinen siivooja ja lastenhoitaja Macarena Peña 

Esparza toteaa Chileläisten ystävien elävän ilmaan minkäänlaista tukea, vaikka valtio 

otti käyttöön paljon liikkumisrajoituksia ja sulki työpaikkoja. “Alle 600 euron 

tukisumma riittää hädin tuskin yhden kuukauden menoihin”, hän toteaa. Monissa 

maissa ihmisten on nyt säästettävä, mikä on näin ollen vaikuttanut myös ihmisten 

kulutukseen dramaattisesti. (Vainio 2020.) 

 



22 

 

4 INNOVAATIOTOIMINTA JA RATKAISUKESKEISYYS 

4.1 Innovaatiotoiminnan ja ratkaisukeskeisyyden merkitys koronatilanteessa 

Koronaviruspandemian myötä kulttuurialalla on jouduttu reagoimaan nopeasti ja 

ottamaan käyttöön uudenlaisia ratkaisuja ja toimintatapoja tilanteesta selviytymiseen. 

Innovaatiotoiminta perustuu käytännönläheisyyteen, avoimeen ja kokonaisvaltaiseen 

ajatteluun. Koska maailma muuttuu koko ajan, myös yritysten ja julkisten 

organisaatioiden on kehitettävä toimintaansa. Ilman jatkuvaa kehittymistä 

organisaatiot eivät selviä tai niiden toiminta jää polkemaan paikalleen. Tällöin 

organisaatiot eivät vastaa asiakkaiden tarpeisiin. (Vehkaperä, Pirilä & Roivas 2013, 11-

12.) Euroopan Unionin vuonna 2010 julkaiseman Innovation Union Scoreboard -

vertailun mukaan Ruotsi, Tanska, Suomi ja Saksa ovat Euroopan innovatiivisimpia 

maita. (Vehkaperä ym. 2013, 17.) 

 

Kokeilukulttuurissa käytetään helppoja, nopeita sekä kustannuksiltaan edullisia 

taktisen tason kokeiluja. Kokeilut mahdollistavat tiedon, jonka avulla kehityshanketta 

on hyvä lähteä viemään oikeaan suuntaan. (Hassi, Paju & Maila 2015.) Kokeilemalla 

kehittämistä tarvitaan, sillä perinteisellä suunnittelemalla kehittämisellä ei pystytä 

vastaamaan epävarmoihin ja nopeasti muuttuviin tilanteisiin (Hassi ym. 2015). 

Tämänhetkinen koronatilanne on mainio esimerkki siitä, että tilanteet ovat 

muuttuneet todella lyhyessä ajassa, eikä tulevaisuutta pystytä ennustamaan. Hyvin 

tulevat pärjäämään ne, jotka oppivat nopeasti. Tämän vuoksi ei ole enää 

organisaatiota, joka voisi rehellisesti sanoa menestyvänsä pitkällä aikavälillä ilman 

ketterän kehittämisen ja nopean kokeilemisen taitoja, toteavat Hassi, Paju ja Maila 

teoksessa Kehitä kokeillen (2015).  

 

Tässä opinnäytetyössä tarkoitamme luovuudella ja ratkaisukeskeisyydellä ennen 

kaikkea rohkeutta ajatella uudella tavalla ja uudistaa toimintaa. Luovan 

ongelmanratkaisun menetelmässä toimintaa tarkastellaan ongelmanratkaisun kautta 

(Malmelin & Poutanen 2017). Koronatilanteen näkökulmasta tämänkaltainen prosessi 

voisi toimia työyhteisöissä, sillä uusien ja hyödyllisten ratkaisujen etsiminen on 

välttämätöntä toiminnan jatkumisen kannalta. 

 



23 

 

4.2  Maailmalla toteutettuja innovaatioita 

 
Maailmalla on toteutettu paljon erilaisia innovaatioita koronavirustilanteesta 

selviämiseksi. Käsittelemme maailmalla toteutettuja innovaatioita eri kategorioiden 

kautta. Näitä kategorioita ovat turvavälien huomioiminen järjestelyissä, 

koronatietoisuuden lisääminen kulttuurin kautta, digitaalisten alustojen 

hyödyntäminen sekä taideinnovaatiot.  

 

Englannissa järjestettiin ensimmäinen turvavälit huomioon ottava konsertti, jossa 

seurueet seurasivat Sam Fenderin esitystä heille rajatulta alueelta Gost Forthin 

puistossa Newcastlessa. Vierailijoiden oli mahdollista tilata ruokaa ja juomaa omalle 

paikalleen ilman riskiä koronaviruksen leviämisestä. Alueelle oli rakennettu 600 

loosia, joissa jokaisessa oli korkeintaan viiden hengen seurue. Turvavälit oli huomioitu 

siten, että loosien välissä oli kahden metrin välit. (Kent 2020.) 

 

Drive-in elokuvien ja juhlien lisäksi Lontoossa on päästy kokemaan Drive-In oopperaa, 

jossa paikan päälle mahtuu jopa 300 autoa. Autoista ei saa nousta pois, mutta 

suosiotaan saa osoittaa auton torvella ja valoilla. Lontoon Drive-in ooppera on tietojen 

mukaan ensimmäinen maailmalla järjestetty Drive-in ooppera. (Hamilton 2020.) 

 

Latinalaisen Amerikan valokuvafestivaali järjestettiin Bronx Documentary Centerissä. 

Teemana olivat muun muassa klovnit, kulttuuri ja koronaviruspandemia. Töiden 

takana ovat palkitut valokuvaajat Karibialta ja Latinalaisesta Amerikasta. Esimerkkinä 

töistä on Covid Latam – yhteisöllinen projekti, jossa keskityttiin siihen, kuinka COVID-

19 vaikutti Columbiaan, Brasiliaan, Peruun, Boliviaan, Ecuadoriin, Argentiinaan, 

Chileen, Uruguayhin, Venezuelaan, Guatemalaan, Costa Ricaan, Kuubaan ja 

Meksikoon. Tämä 18 valokuvaajan projekti pyrki tuomaan esille yhtäläisyyksiä ja eroja 

COVID-19:n vaikutuksista edellä mainituilla alueilla. (BBC 2020.)  

 

Heinäkuussa Bozar järjesti Post Corona paneelikeskustelun, johon osallistui muun 

muassa kirjailijoita, ekonomeja ja filosofeja. Haastattelun tavoitteena oli selvittää 

koronan vaikutuksia kulttuurialaan. (Dujarin 2020, 7-8.) Myös DCT Abu Dhabi järjesti 

yhteistyössä kansainvälisten organisaatioiden kanssa Alone together: Culture and 
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Resilience -live-striimauksen YouTube-kanavallaan.  Paneeliin osallistui paljon isoja 

järjestöjä, kuten UNESCO. (Department of culture and Tourism- Abu Dhabi 2020, 11.) 

 

Bozar on Brysselissä sijaitseva kansainvälisesti tunnettu taidetalo, joka on toiminut 

vuodesta 2002 alkaen. He järjestävät tilaisuuksia laidasta laitaan muun muassa 

erilaisia tapahtumia, konsertteja, taidenäyttelyitä, elokuvanäytöksiä sekä teatteri- ja 

tanssiesityksiä. Bozarin tavoite on olla täysin paperiton vuoden loppuun mennessä. 

Bozar on myös siirtynyt digitaaliselle alustalle nimeltä BOZAR@Home. Jo 

maaliskuussa Bozar järjesti kotona pidettäviä konsertteja. Paul Dujarin toteaa, että se 

oli vaatimaton tuki ja symbolinen ele kaikille freelancer-muusikoille, joiden 

esiintymisiä alettiin perua. Vaikka striimaus ja videot eivät ole verrattavissa fyysisesti 

pidettävään konserttiin, on se siitä huolimatta nopea ja hyvä ratkaisu tämän kaltaiseen 

tilanteeseen. (Dujarin 2020.) 

 

Williamstownin teatterifestivaali ei halunnut olla yksi niistä kaikista, jotka joutuivat 

perumaan koko tuotantonsa koronaviruksen vuoksi. Kyseinen festivaali päätti 

peruuttamisen sijaan äänittää kaikki kesän teatteriesityksensä. Äänittäjinä toimivat 

samat näyttelijät, jotka olisivat astuneet lavalle. Näin festivaali pystyi työllistämään 

esiintyjiä ja samalla antamaan asiakkaille hyvän kokemuksen. Äänitykset esityksistä 

ovat kuunneltavissa ”Audible”-alustalta. (Paulson 2020.)  

 

Ennen pandemiaa GigsGuide-nettisivulta löytyi vain live-keikkojen aikatauluja, mutta 

poikkeustilanteen myötä kyseinen internetsivu laajensi toimintaansa ja alkoi kerätä 

yhteen myös livestriimikeikkoja ympäri maailmaa. GigsGuide haluaa, että ihmiset 

pääsevät nauttimaan musiikista ja keikoista turvallisesti etänä. (GigsGuide 2020.) 

 

”Karanteeni’’-kirja haluaa ikuistaa karanteenin aikana luotuja taideteoksia, sillä 

karanteeni oli loistavaa aikaa luovuudelle, suunnittelulle ja haaveilulle. Kirjalla 

halutaan tuoda taiteilijoita yhteen ja luoda yhdessä jotakin suurta. Kirja julkaistaan 

vasta, kun koronatilanne rauhoittuu, joten sen julkaisupäivää ei vielä tiedetä. Kirjaa 

voi jo varata ennakkoon, ja kaikki sen tuotot suunnataan koronavirustilanteen 

parantamisen hyväksi. (Sad Coffee 2020.) 
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My Lockdown Diary on internetissä toimiva sivusto, jonka kautta voi helposti ja 

hauskalla tavalla pitää yllä omaa korona-ajan päiväkirjaa sarjakuvatyyppisen muistion 

muodossa. Päiväkirjaa on helppo täyttää, ja sen tarkoitus on olla hauskaa ajanvietettä 

ja myös muisto tulevaisuuteen tästä poikkeuksellisesta ajasta. (McCarthy 2020.) 

 

4.3  Digitaalisuus 

 
Sitran listaamista vuoden 2020 Megatrendeistä yksi on ”Teknologia sulautuu 

kaikkeen”.  Yhä useampi asia pystytään automatisoimaan, ja tuotanto ja toiminta 

voidaan hajauttaa. Vuorovaikutus voi toteutua myös etänä virtuaalisessa ympäristössä. 

Teknologian hyödyntäminen vaatii ajatusmallien ja toimintatapojen muuttamista. 

(Dufva 2020, 37-38.) Digimurros on muuttanut yritysten kilpailukenttää ja 

toimialojen rakenteita sekä kuluttajien käyttäytymistä. Tästä syystä yritysten on 

reagoitava nopeasti muuttuviin tilanteisiin. (Hämäläinen, Maula & Suominen 2016.) 

 

Internetissä toteutettavat virtuaaliset tapahtumat parantavat kulttuuritapahtumien 

saavutettavuutta ja lisäävät kulttuurin esteettömyyttä. Digitaalisella tarjonnalla 

pystytään tavoittamaan myös ne henkilöt, jotka eivät pääse konkreettisesti 

tapahtumapaikalle. On tärkeää muistaa, että kulttuuripalvelujen digitalisoinnin 

tarkoituksena ei ole korvata paikallista taide- ja kulttuuritoimintaa, vaan päinvastoin 

tuottaa monipuolisempia jakelukanavia olemassa olevien toimintatapojen lisäksi. 

(Virtanen, Kurkela, Ahlavuo, Handolin, Jaalama, Hyttinen, Salmi, Lappalainen, 

Rantala & Hyyppä 2018, 14-15.) 

 

Etätyöhön siirtyi Suomessa keväällä 2020 kokonaan tai melkein kokonaan 

koronatilanteen vuoksi arviolta yli miljoona suomalaista eli noin 40 prosenttia 

työllisistä. Erilaisten digitaalisten alustojen käyttö kasvoi kevään aikana merkittävästi. 

Verkkoon siirtyivät työn ja koulutuksen lisäksi myös monet harrastukset ja vapaa-ajan 

vieton muodot. Kevään aikana nähtiin esimerkiksi etätansseja ja -jumppia sekä 

virtuaalisia museokierroksia. Koronan myötä lisääntynyt teknologian käyttö voi myös 

eriarvoistaa, sillä kaikilla ei ole samoja mahdollisuuksia hyödyntää teknologiaa tai 

osaaminen ei riitä sen hyödyntämiseen. (Dufva, Hellström, Hietaniemi, Hämäläinen, 

Ikäheimo, Lähdemäki-Pekkinen, Poussa, Solovjew-Wartiovaara, Vataja, Wäyrynen 
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2020, 60-61.) Muun muassa monissa Arabivaltioissa teknologian luoma eriarvoisuus 

korostuu erityisesti naisten ja maaseudulla asuvien henkilöiden keskuudessa (Unesco 

2020b). 

 

5 TUTKIMUSMENETELMÄT 

 
Tässä luvussa kerromme tarkemmin tutkimuksessa käytetyistä menetelmistä. 

Valitsimme kvantitatiiviseksi eli määrälliseksi tutkimusmenetelmäksi kyselyn ja 

kvalitatiiviseksi eli laadulliseksi tutkimusmenetelmäksi haastattelut. Näiden kahden 

menetelmän lisäksi kartoitimme Suomessa tehtyjä ratkaisuja ja innovaatioita 

dokumenttianalyysin avulla. Tarvitsimme monimenetelmällisyyttä, sillä emme 

etsineet pelkkää tilastotietoa vaan myös luovia ajatuksia ja vastauksia.  

 

5.1 Kysely 

 
Kyselymme tarkoituksena oli selvittää, minkälaisia ratkaisuja ja innovaatioita 

kulttuurialan toimijat ovat tehneet korona-aikana, ja miten näihin ratkaisuihin on 

päästy. Osoitimme kyselyn Suomen kulttuurikentälle. 

 

Kyselyn avulla halusimme saada vastauksia mahdollisimman laajasti kulttuurikentän 

eri toimialoilta. Kysely on hyvä menetelmä, kun halutaan kerätä paljon tietoja 

esimerkiksi ihmisten toiminnasta ja yhteiskunnan ilmiöistä (Vehkalahti 2014, 11). 

Onnistuneeseen kvantitatiiviseen kyselytutkimukseen vaaditaan iso määrä vastauksia, 

jotta niistä voidaan tehdä yleisiä johtopäätöksiä ja jotta tuloksia voidaan pitää 

luotettavina. Määrällistä tutkimusta tehdessä syntyy havaintoaineisto, jota 

analysoidaan tilastollisin menetelmin. (Vilpas 2020.) Tässä työssä kysely sisälsi 

avoimia kysymyksiä, joiden vastauksia analysoitiin sekä määrällisesti että laadullisesti. 

 

Avoimet kysymykset heikentävät tulosten reliabiliteettia eli luotettavuutta, sillä niiden 

vastausten tulkinta ja analysoiminen on epätarkkaa ja hyvin tulkinnanvaraista. 

Kyselyissä haasteita aiheuttavat myös lukuisat muut epävarmuudet: edustivatko 

kyselyyn osallistuneet tutkimuksen perusjoukkoa, saatiinko tarpeeksi vastauksia, oliko 
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kysymyksiin vastattu riittävän kattavasti, mittasivatko kysymykset tutkittavia asioita, 

toimivatko mittarit luotettavasti, oliko kyselyn ajankohta hyvä ja niin edelleen 

(Vehkalahti 2014, 12). Nämä kaikki epävarmuudet ovat työmme kannalta olennaisia, 

ja siksi kyselyn vastausten analysointi oli haastavaa. Haastavuudesta huolimatta 

avoimet vastaukset olivat työmme tulosten kannalta erittäin tärkeitä.  

 

5.2 Haastattelut 

 
Haastattelu on yksi suosituimmista tiedonkeruumenetelmistä tutkimustyössä. Jos 

kohdetta ei ole tutkittu entuudestaan, tai kohdetta on tutkittu hyvin vähän, 

haastattelun avulla on mahdollista saada lisää arvokasta materiaalia, tietoa ja uusia 

näkökulmia tutkittavaan kohteeseen. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2014, 106.) 

 

Käytimme kvalitatiivisena eli laadullisena menetelmänä haastattelua, jotta pääsimme 

paneutumaan yksityiskohtaisemmin toteutettuihin ratkaisuihin ja ajatuksiin niiden 

takana. Kvalitatiivista, eli laadullista tutkimusta käytetään, kun tarkoituksena on 

kuvata todellista elämää. Kvalitatiiviselle tutkimukselle ominaista on, että kohdetta 

tutkitaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsijärvi, Remes, Sajavaara 1997, 

161.) 

 

Kvalitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä on laadullisten metodien käyttö aineiston 

hankinnassa. Käytimme työssämme teemahaastattelua, jonka avulla oli tarkoitus 

tuoda esiin tutkittavien ”oma ääni” ja omat näkökulmat. (Hirsijärvi ym. 1997, 164.) 

Teemahaastattelusta otollisen tekee se, että haastattelukysymyksiä voidaan muokata, 

tarkentaa tai syventää riippuen haastateltavien vastauksista. Teemahaastattelun avulla 

tavoitellaan merkityksellisiä vastauksia tutkimuksen perimmäistä tarkoitusta 

unohtamatta. (Tuomi, Sarajärvi 2018, 88.) Luonteenomaista teemahaastattelulle on 

myös toteuttaa tutkimus luonnollisissa ja todellisissa olosuhteissa, jotta saadaan 

mahdollisimman kokonaisvaltaista tutkimusmateriaalia. (Hirsijärvi ym. 1997, 164.) 

 

Haastattelun aihepiiri oli määritelty ennakkoon, mutta kysymysrunko toimi lähinnä 

suuntaa antavana. Tarkemmat haastattelukysymykset riippuivat aina haastateltavasta, 

mutta yleisellä tasolla kysymykset olivat kaikille samat. Haastatteluissa kysyimme 
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yritysten, organisaatioiden ja yksittäisten henkilöiden normaalista toiminnasta ennen 

koronaa ja heidän toimenpiteistään koronan ja rajoitusten alettua keväällä 2020. 

Pääpaino oli kuitenkin selvittää tarkemmin, miten ja miksi he päätyivät valitsemiinsa 

ratkaisuihin. Selvitimme myös, ovatko haastateltavat löytäneet uusia 

yhteistyökumppaneita ja onko korona-aika synnyttänyt uusia toimijasuhteita. 

Haastatteluiden lopuksi kysyimme myös haastateltavien henkilökohtaisista 

näkemyksistä tulevaisuuteen liittyen, ja missä heidän mukaansa menee 

kulttuuritoimijoiden muuntautumiskyvyn rajat.  

 

5.3 Dokumenttianalyysi 

 
Dokumenttianalyysi on kvalitatiivista tutkimusta, koska siinä pyritään ymmärtämään 

tutkittavaa ilmiötä toimijoiden itsensä tuottaman kerronnan avulla (Hirsijärvi, Remes, 

Sajavaara 1997, 217).  Dokumenttianalyysi menetelmänä sisältää johtopäätöksiä 

erilaisista kirjalliseen muotoon johdetuista, erityisesti verbaalisista, symbolisista tai 

kommunikatiivisista aineistoista. Tällaisia ovat esimerkiksi tekstimuodossa olevat 

haastattelut, internetsivustot, lehtiartikkelit, markkinointimateriaalit ja raportit. 

Dokumenttianalyysiä voidaan tehdä kaikesta tutkittavaan aiheeseen liittyvästä 

kirjoitetusta, jopa puhutusta tai kuvatusta materiaalista. Dokumenttianalyysiin 

sisältyy kaksi erilaista mutta ei toisiaan poissulkevaa analyysitapaa: sisällön analyysi 

ja sisällön erittely.  Sisällön analyysissä kuvataan dokumenttien sanallista sisältöä, ja 

tarkoituksena on tunnistaa tekstin ydinviesti. Sisällön erittelyssä tarkastellaan 

dokumenttien analyysiä, jossa käsitellään yksityiskohtaisemmin määrällisesti, 

esimerkiksi numeroin, tekstin sisältöä. (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2014, 136-138.) 

  

Opinnäytetyössä käytimme analysointitapana sisällön analyysiä. Tarkoituksena oli 

informaatioarvon lisääminen, koska emme päässeet haluttuun tavoitteeseen kyselyn 

vastauksissa. Dokumenttianalyysin kautta saimme runsautta kartoitukseemme. 

Hyödynsimme www-sivustojen haastatteluita, lehtiartikkeleita ja 

markkinointimateriaaleja. 
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6 KYSELYTUTKIMUKSEN ANALYYSI 

 
Keräsimme noin 500 sähköpostiosoitetta kulttuurialan toimijoiden julkisilta 

nettisivuilta ja kysely lähetettiin niihin sähköpostitse saatteen kera. Jaoimme kyselyä 

julkisesti myös Facebookin ryhmissä: Suomen Kulttuurituottajat, Kuvataiteilijat ja 

taidemaalarit, Tuottajat, muusikot ja muut musiikin parissa työskentelevät, Kulttuuri- 

ja taidealan keskusjärjestö KULTA ry. Valitsimme kyseiset ryhmät, sillä näiden 

ryhmien kautta kysely voisi tavoittaa parhaiten haluttua kohderyhmää. Lisäksi 

jaoimme kyselyn verkkoyhteisöpalvelu ja verkostoitumisväline LinkedIniin ja omiin 

Facebook-profiileihimme.  

 

Kyselylomake luotiin Webropol-kyselytyökalun avulla. Kyselylomake lähetettiin ja 

jaettiin 4.9.2020. Aikaa vastata oli 30.9.2020 asti, mutta vielä muutaman vastauksen 

saamiseksi pidensimme aikaa 5.10.2020 asti. Kysely jaettiin kolmeen eri teemaan: 

perustiedot, ratkaisut & innovaatiot ja tulevaisuus. Kyselyyn sai vastata anonyymisti, 

mutta lopussa oli mahdollisuus jättää yhteystietonsa mahdollisia haastatteluita 

varten.  

 

Kyselyn otos on 70. Kysely on avattu vastaajien toimesta 373 kertaa eli 

vastausprosentti on n. 19 %. Tavoitteena oli saada noin 100 vastausta eli tavoite ei 

täysin täyttynyt. Emme voi näiden tulosten perusteella todeta, että tutkimustulokset 

edustavat koko kulttuurikenttää. Koronaan liittyviä kyselyitä on lähetty viimeisten 

kuukausien aikana paljon, mikä voikin vaikuttaa kyselyyn vastanneiden määrään. 

Koemme kuitenkin, että vastaajamäärä on poikkeukselliseen tilanteeseen nähden hyvä 

ja ennen kaikkea vastaukset antavat arvokasta informaatiota koko kulttuurikentälle. 

 

Kyselytulokset pystyttiin selkeästi teemoittelemaan, joten 

analysoimme kyselyaineistoa kuuden eri teeman kautta. Teemoja ovat tekniikka, 

koronasuojaukset, toimialojen välinen yhteistyö, kohdennetun rahoituksen 

hakeminen, vanhojen toimintamallien muokkaaminen, sekä saatavuus ja 

saavutettavuus. 
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6.1 Kyselyn vastaajajoukko 

 
Tavoitteena oli kerätä tietoa koko kulttuurin kentältä ja saada mahdollisimman 

kattava kuva alalla tehdyistä ratkaisuista. Tästä syystä päädyimme laittamaan 

useamman eri vastausvaihtoehdon sekä avoimen vaihtoehdon toimialaa selvitettäessä. 

Vastausvaihtoehtoina olivat: museot ja muu kulttuuriperintöala, visuaaliset taiteet, 

kulttuuritapahtuma tai -festivaali, käsityökulttuuri, muotoilu, peliala, näyttämötaide, 

tanssitaide, arkkitehtuuri, lastenkulttuuri, musiikki, kirjallisuus, kulttuuri-instituutti, 

sirkustaide, taiteen perusopetus sekä avoin vaihtoehto muu, mikä.  

 

 

Kuvio 1. Toimiala. Vastaajien määrä: 70 

Vastaajista 34 % vastasi avoimeen kohtaan muu mikä. Toiseksi eniten vastaajista (23 

%) työskenteli kulttuuritapahtumien tai -festivaalien parissa. Kolmannen sijan 
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jakoivat musiikki (16 %) ja visuaaliset taiteet (16 %). Osa vastaajista valitsi näiden 

lisäksi näyttämötaiteen (3 %), tanssitaiteen (3 %), museot ja kulttuuriperintöalan (2 

%), kirjallisuuden (1 %), sirkustaiteen (1 %) sekä taiteen perusopetuksen (1 %). 

Yksikään vastaajista ei työskennellyt käsityökulttuurin, muotoilun, pelialan, 

arkkitehtuurin tai lastenkulttuurin parissa.   

 

Vastaajista 34 % ei löytänyt sopivaa vaihtoehtoa ja näin ollen päätyi vastaamaan muu, 

mikä -kohtaan. Muu mikä -kohdan valinneista seitsemän työskenteli elokuva-alalla, 

kolme työskenteli ohjelmatoimistossa ja kaksi työskenteli kunnan kulttuuripalvelujen 

parissa. Tämän lisäksi yksittäiset vastaajat mainitsivat työskentelevänsä tapahtuma-

alalla, monitaidefestivaaleilla, mediataiteen, musiikin, videotuotantojen, 

kaupunkitapahtumien, soveltavan taiteen, yritystapahtumien, kulttuurimatkailun, 

nuorten taidetyöpajan ja messujen parissa. Näiden lisäksi yksi vastaajista kertoi 

työskentelevänsä useammalla eri toimialalla, joita olivat museoala, 

kulttuuritapahtuma- ja festivaalityö sekä tutkimustyö.  

 

Vastaajista 83 % (57 henkilöä) työskenteli päätoimisesti kysytyllä toimialalla ja 17 % 

(12) vastaajista työskenteli sivutoimisina. Suurin osa vastaajista siis työskenteli 

päätoimisena. 81 % (56) vastaajista tai heidän työnantajansa työllisti muita henkilöitä, 

kun taas 19 % (13) vastaajista ei työllistänyt muita. 

 

6.2  Uusien ratkaisujen käyttö korona-aikana 

 
Halusimme selvittää, kuinka paljon kulttuurialalla on mietitty uusia ratkaisuja ja 

niiden mahdollisuuksia, vai onko esimerkiksi taloudellinen tilanne pysäyttänyt 

toiminnan kokonaan.  
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Kuvio 2. Onko kehitteillä uusia ratkaisuja? Vastaajien määrä:  70. 

 

 
Kuvio 3. Miksi toimintaa ei ole kehitetty? Vastaajien määrä: 12. 

 
Vastaajista 69 % (48 henkilöä) on kehitellyt kokonaan uusia toimintatapoja, ratkaisuja 

ja innovaatioita. Parasta aikaa kehittämässä ideoita tulevaisuutta varten on 14 % (10) 
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vastaajista. Vastaajista 17 % (12) vastasi ettei ole muuttanut, eikä aio muuttaa tai ei 

pysty muuttamaan toimintaansa korona-aikana.  

 

Suurimmaksi syyksi siihen, miksi toimintaa ei ole muutettu, osoittautuivat 

taloudelliset ongelmat. Kaksi vastaajaa kokee, etteivät he löydä taloudellisesti järkeviä 

ratkaisuja toimintansa ylläpitämiseen. Henkilöstöpulaa koki vastaajista vain yksi. 

Kysymykseen, miksi toimintaa ei ole kehitetty, puolet vastasivat ”Jokin muu, mikä?”. 

Näin vastanneista kolme vastasi, ettei korona ole vaikuttanut heidän toimintaansa ja 

kaksi vastaajaa kertoi pystyneensä sopeuttamaan toimintansa vallitsevaan 

tilanteeseen. Viimeinen vastaus oli liian epämääräinen tulkittavaksi.  

 

Tapahtuma-alan vastaajista 88 % (14 henkilöä) vastasi, että on ottanut käyttöön uusia 

ratkaisuja, ja musiikkialan toimijoista 46 % (5) on ottanut käytäntöön uusia ratkaisua. 

Visuaalisten taiteiden parissa työskentelevistä 55 % (6) on ottanut käyttöön uusia 

ratkaisuja. Tanssitaide on kyselymme ainoa toimiala, joka ei ollut ottanut uusia 

ratkaisuja käyttöön (2). Musiikkialan toimijoista 36 % (4) ei pysty muuttamaan 

toimintaa, kun taas tapahtuma-alalla vain 6 % (1) kokee ettei pysty muuttamaan 

toimintaansa. 

 

Vastauksista selviää, että musiikki- sekä tapahtuma-ala, visuaaliset taiteet ja 

näyttämötaiteet ovat kehitelleet kokonaan uusia ratkaisuja ja innovaatioita. 

Toimialoista museot ja kirjallisuus ovat kehittäneet vähiten luovia ratkaisuja. Tähän 

voi vaikuttaa, että kyseisiltä aloilta vastanneet työskentelivät alalla sivutoimisesti, 

jolloin ratkaisujen tekemiselle ei ole välttämättä ollut pakollista tarvetta.  

 

Vastauksista voidaan päätellä, että kulttuurialalla on jouduttu koronaviruksen takia 

tekemään muutoksia toimintaan ja kehittämään ratkaisuja toiminnan jatkamiseksi. 

On otettava kuitenkin huomioon, että vaikka kyselyyn vastanneista vain pieni osa ei 

ole muuttanut tai ei ole pystynyt muuttamaan toimintaansa, todellisuudessa luku voi 

olla paljon suurempi. Kyselyn otsikkona ollut ”ratkaisut ja innovaatiot kulttuurialalla’’ 

on saattanut vaikuttaa siihen, että suuri osa toimintansa lopettaneista ei ole vastannut 

kyselyyn ollenkaan.  
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6.3  Löydetyt ratkaisut teemoittain 

6.3.1 Tekniikka 

 
Kyselystä selvisi, että tekniikan hyödyntäminen on ollut yleisin ratkaisu korona-

aikaisiin ongelmiin kulttuurialalla, sillä kaikista vastaajista jopa 81 % on hyödyntänyt 

tekniikkaa toiminnan jatkumiseksi kriisitilanteen aikana.  

 

Tapahtuma-alalla on hyödynnetty eniten tekniikkaa kaikista kyselyyn vastanneista 

toimialoista. Visuaalisissa taiteissa tekniikkaa oli myös hyödynnetty paljon. Kyselyyn 

vastanneista tanssitaide ja sirkustaide olivat ainoat toimialat, jotka eivät olleet 

hyödyntäneet tekniikkaa ollenkaan.  

 

Avoimista kommenteista selviää, että videokuvan live-esittäminen eli livestriimaus on 

ollut selkeästi yleisin (21 henkilöä) ratkaisu kulttuurialan toimijoiden keskuudessa. 

Striimausta on käytetty erityisesti tapahtuma-alalla muun muassa festivaalien ja 

konserttien tuotannossa. Live-esittämisellä toimijat ovat saaneet tuotettua 

tapahtumansa turvallisesti ilman kontakteja. Korona-aikana on syytä ottaa huomioon 

myös striimausta tekevien henkilöiden turvallisuus.  

 
Tuotan teatteriesitystä, jossa esiintyy vaikeasta taustasta tulevia nuoria ja 
heistä kaksi kuuluu riskiryhmään. Lisäksi halusimme varautua 
mahdollisiin yllättäviin sairaustilanteisiin. Päätimme toteuttaa esityksen 
livestriimaamalla siten, että kuvaaja kiertää teatteritilassa kuvaamassa 
esiintyjiä, jotka ovat kukin omissa tiloissaan. Striimi näytetään 
katsomotilassa, jossa katsojia on kolmannes tavallisesta 1,5 m turvavälien 
toteutumiseksi. Mikäli joku esiintyjistä sairastuu, olemme kuvanneet 
varalle videopätkiä, joita voi näyttää striimauksen tilalla, jotta esitys pysyy 
eheänä kokonaisuutena. (Vastaaja 33.) 

 
Muutama toimija oli myös hyödyntänyt luovasti tekniikan tuomia mahdollisuuksia. 

Näissä tilanteissa on jouduttu tekniikan lisäksi pohtimaan uusia toimintamalleja.  

 
Museon ohelle otettiin käyttöön Kotiseutuliiton eMuseo-mobiilipalvelu, 
jolla luotiin mobiilioppaita alueen kulttuuriperinnöstä (Vastaaja 58). 
 
Olemme muokanneet nuorten taidetyöpajan taidesisältöjä toteutettavaksi 
ilman kontaktia. Tehtävät on suunniteltu toteutettavaksi yksin ja niin että 
toteutus vie luontoon ja ulos, jotta luonto toisi seuraa ja lohtua 
ahdistavaan eristykseen. Tehtävänannon ja valmiiden teosten jakamiseen 
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olemme (uutena) alustana käyttäneet WhatsAppia. Olemme 
myös käyttäneet jo olemassa olevia sosiaalisen median kanaviamme ja 
tarjonneet sisältöjämme kaikkien saataville esim. Instagramissa ja 
Zoomissa. (Vastaaja 38.) 
 

Esille nousi myös sosiaaliseen mediaan panostaminen ja sen aktiivisen käytön 

lisääminen. Sosiaalisen median avulla potentiaaliset asiakkaat tavoitetaan turvallisesti 

ja toimintaa ylläpidetään ihmisten muistissa. Lisäksi muita ratkaisuja olivat 

virtuaaligalleria, verkkokoulutus Zoomin avulla, uudet verkkokaupat sekä vr-toteutus 

tanssiesityksessä.  

 

Lähes kaikki tekniikkaa hyödyntäneet vastaajat kertovat turvautuneensa tekniikkaan, 

sillä he kokivat, ettei muita vaihtoehtoja ollut. Kokoontumisrajoitusten vuoksi ihmisiä 

ei uskallettu kutsua koolle, vaan tapahtumat ja muut kokoontumiset haluttiin siirtää 

suoraan verkkoon. Kyselyn avoimista vastauksista huokuu myönteisyys tekniikan 

hyödyntämistä kohtaan. Mainittuina ovat oman osaamisen kehittäminen ja 

matkustamisen vähentäminen. Tästä voimme päätellä, että osa tekniikkaan 

turvautuneista toimijoista on tyytyväisiä tähän ratkaisuun.  

 

6.3.2 Koronasuojaukset 

 
Tutkimustuloksista selvisi, että koronasuojauksia on hyödynnetty eniten tapahtuma-

alalla (11 henkilöä).  Myös tanssitaiteessa ja näyttämötaiteessa on järjestetty 

tilaisuuksia muun muassa turvavälit huomioiden. Toimialoista vähiten 

koronasuojauksia hyödynsi visuaaliset taiteet.  

 

Vaikka suurin osa kyselyyn vastanneista on hyödyntänyt striimaustekniikkaa 

ratkaisuissaan, on koronarajoitukset huomioon ottavia tilaisuuksia myös järjestetty. 

Tämä on vaatinut järjestäjiltä ajan hermolla pysymistä sekä viranomaisten 

tiedotteiden aktiivista seuraamista.  Vastaajat ovat huomioineet THL:n ja OKM:n 

antamaa ohjetta koronavirustartuntojen ehkäisemisestä. Muun muassa nämä tehdyt 

toimet nousivat esille vastauksista: rajattu yleisökapasiteetti, turvavälien 

huomioiminen, hygieniatason lisääminen, henkilökunnan suojavarusteet, pidemmät 

jonotuskaistat sekä lavan edustan rajaaminen paloturvallisuusmääräykset 

huomioiden.  
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Kyselyyn vastanneiden joukosta nousee esille se, ettei tilaisuuksia haluttu perua 

koronatilanteesta huolimatta. Eräs vastaaja toteaakin, että he eivät halunneet perua 

kunnan lähes ainoaa vuoden suurempaa tapahtumaa, joten tapahtuma päätettiin 

järjestää koronarajoitukset huomioiden. Monet järjestäjät ovat tehneet paljon 

ylimääräistä työtä hygieniatason ja turvallisuuden eteen. “On tahdottu luoda 

turvallinen tunne asiakkaille korona-ajan takia”, kertoo kyselyyn vastannut (Vastaaja 

22). 

 
Koimme tärkeäksi kokonaisvaltaisen perumisen sijasta tehdä olemassa 
olevilla resursseilla turvallista sisältöä haasteelliseen aikaan tuomaan iloa 
ja toivoa ihmisille. Livenä tapahtuva sisältö oli meille arvokas tavoite 
korona-ajan runsaan stream- ja digitaalisen sisällön rinnalle. Tavoitteena 
oli myös työllistää erityisesti vapaan kentän taiteilijoita ja tapahtuma-alan 
tekijöitä, jotka pandemian takia menettivät työmahdollisuuksia. (Vastaaja 
47.)  

 

6.3.3 Toimialojen välinen yhteistyö 

 
Toimialojen välistä yhteistyötä hyödyntää 95 % vastaajista ja vain 5 % vastaajista ei ole 

tehnyt yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Korona-aika on vaatinut monelta 

toimijalta yhteistyön tiivistämistä muiden alan toimijoiden kanssa. On entistä 

tärkeämpää jakaa muille toimijoille ratkaisujen lisäksi myös mahdollisia riskejä. 

Avoimuus ja rehellisyys on ollut monella toimijalla apuna koronakriisin aikana. 

Kyselyn avoimista kommenteista selviää, että voimavarojen yhdistäminen alan 

muiden toimijoiden kanssa on ollut tärkeässä asemassa monen toiminnan jatkumisen 

kannalta. Yksi vastaajista mainitsee tehneensä tiiviimpää yhteistyötä myös 

kansainvälisten toimijoiden kanssa (Vastaaja 5).  

 

Visuaalisen taiteen toimijoista 22 % ei ole tehnyt yhteistyötä muiden toimijoiden 

kanssa. Syynä tähän voi olla se, että 64 % visuaalisen taiteen toimialan vastaajista ei 

työllistä muita. Usein itsensätyöllistäjät ovat tottuneet työskentelemään yksin, ja 

yhteistyö muiden toimijoiden kanssa saattaa olla haastavaa. Visuaalisen taiteen lisäksi 

museo oli ainoa toimiala, joka ei tee yhteistyötä alan muiden toimijoiden kanssa 
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Yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa on tehty, sillä yhteistyöt avaavat 

mahdollisuuksia erilaisten projektien tekemiseen ja rahoittamiseen. Yhteistyön lisäksi 

on tärkeää näyttää esimerkkiä muille toimijoille: ”Halusimme toimia esimerkkinä ja 

yhteistyössä muiden tapahtuma-alan toimijoiden kanssa ja antaa inspiraatiota 

pandemiaturvallisiin toteutuksiin’’, kyselyyn vastannut (Vastaaja 47) kirjoittaa. 

 
Kaiken toiminnan tehostaminen ja omien riskien minimointi ja jakaminen 
yhteistyökumppaneiden kanssa. Jatkuva ja tiiviimpi yhteydenpito 
yhteistyökumppaneiden kanssa. (Vastaaja 2.) 

 

6.3.4 Kohdennetun rahoituksen hakeminen 

 
Rahoitukset ovat olleet tärkeässä asemassa kyselyyn vastanneiden toiminnan 

jatkumisessa. Taloudellista apua on saatu, mutta ratkaisut on jouduttu keksimään ja 

toteuttamaan itse. Tuki on kuitenkin kattanut huomattavasti ratkaisuista aiheutuneita 

kuluja. Yksi vastaaja (Vastaaja 15) toteaakin: “Korona-aikana apuraha oli välttämätön, 

nopealla aikavälillä ja liikkumisrajoitusten aikana tähän ei vielä olisi pystynyt.’’ 

 
Festivaalin vastaanottamien julkisten avustusten tuella festivaalilla oli edelleen 
taloudellinen mahdollisuus ja moraalinen velvollisuus tuoda taidetta 
mahdollisuuksien puitteissa yleisölle (Vastaaja 3). 
 
Pelko tulevasta, pelko rahoituksen tulevista leikkauksista, mahdollisuus 
hankerahoituksiin aiheen tiimoilta ajoi näihin ratkaisuihin (Vastaaja 56).  

 

Taloudelliset syyt ovat ajaneet kulttuurialan toimijoita keksimään uusia ratkaisuja. 

Muutama vastaaja toteaa, että näihin ratkaisuihin päädyttiin, jotta liiketoimintaa 

pystyttiin jatkamaan, eivätkä tappiot olisi niin suuret. ”Pakko paikata 

ansionmenetyksiä ja varautua tulevaan. Kun ei vielä tiedä, milloin ja miten pahasti 

iskee seuraava aalto”, kyselyyn vastannut (Vastaaja 15) toteaa. Työllisyysnäkökulma 

nousee esille eli pyritään mahdollistamaan mahdollisimman monen ihmisen 

työllistyminen vaikeana aikana.  

 
Pakon edessä olemme sopeuttaneet toimintaamme sen verran, mihin 
olemme pystyneet tällä aikataululla mahdollistaaksemme paitsi oman 
liiketoimintamme jatkumisen, myös asiakkaidemme tapahtumien kautta 
tavoiteltavien asioiden toteutumisen vaikeasta tilanteesta huolimatta. 
Olemme onnistuneet tässä melko hyvin. (Vastaaja 35.) 
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Havaittavissa on positiivista ajattelua poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta. On 

ennemmin haluttu löytää ratkaisuja ja uusia innovaatioita kuin lomauttaa 

työntekijöitä.  

 

6.3.5 Vanhojen toimintamallien muokkaaminen 

 
Kyselyyn vastanneista 64 % (37 vastaajaa) on muokannut vanhoja toimintamallejaan 

nykyiseen tilanteeseen sopivaksi. Uskomme, että tähän on ollut luonteva päätyä, sillä 

vanhoja toimintamalleja on helpompi jalostaa kuin luoda täysin uusia ratkaisuja 

tyhjästä. Esille nousi muun muassa etätyöskentelyn lisääntyminen, tuotteistaminen 

sekä markkinoinnin kehittäminen. Tekniikkaa on näissäkin tapauksissa hyödynnetty 

tavallista enemmän, ja näin ollen on jouduttu muuttamaan omia toimintamalleja, 

kuten tekniikkaosiossa aiemmin mainitsimme.  

 
Muutan esim luovan maalauksen vitriiniksi jota saa sitten katsoa tai ei. 
Siinä näkee miten teos syntyy. Aloitin runojen lausunta- sekä niiden 
tekoprosessin päihdekuntoutujien kanssa. Alussa luen ja kerron omista 
runoista, sitten tehdään oma runo, joka ei oo pakollista. (Vastaaja 31.) 

 

6.3.6 Saatavuus ja saavutettavuus 

 
Kyselyyn vastanneiden joukosta käy ilmi, että ratkaisujen taustalla on halu pysyä 

ihmisten mielissä. Toiveena on, että palveluja hyödynnetään jatkossakin. Monet 

tapahtumat on toteutettu saavutettavuuden vuoksi esimerkiksi 

markinnointinäkökulmasta. Erityisesti tekniikkaa on hyödynnetty paljon, ja näin ollen 

on pystytty tavoittamaan isompia yleisöjä ja parantamaan saavutettavuutta. Tekniikan 

avulla on pystytty parantamaan saavutettavuutta myös niiden ihmisten kohdalla, jotka 

eivät yleensä pääsee osallistumaan tapahtumiin syystä tai toisesta. 

 
Poikkeusaikana festivaali halusi vaalia olemassa olevia yleisösuhteita ja 
mahdollisesti löytää erikoisissa olosuhteissa myös uutta yleisöä, jolle 
festivaali ei ole ennestään tuttu (vastaaja 3). 

 

6.3.7 Tulevaisuus ja näkymät 
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Suurin osa vastaajista eli 79 % (46 henkilöä) aikoo pitää uudet ratkaisut osana 

toimintaansa tulevaisuudessakin. Yksikään vastaajista ei pidä ratkaisuja väliaikaisina, 

mutta sen sijaan 21 % (12) vastaajaa ei vielä tiedä ovatko ratkaisut pysyviä.  

 

Toimialoista musiikki, tapahtuma-ala, visuaaliset taiteet, taiteen perusopetus, 

kirjallisuus ja museot aikovat pitää uudet ratkaisut osana toimintaansa jatkossakin. 

Tanssitaide ja näyttämötaide eivät ole varmoja ratkaisujen pysyvyydestä. Yksikään 

vastaajista ei valinnut kohtaa ”ratkaisut eivät ole pysyviä’’. Tästä voimme päätellä, että 

ratkaisuja on todennäköisesti harkittu pidemmällä tähtäimellä. 

 

Vastaajien tuli arvioida uusien ratkaisujen vaikutus toimintaan pitkällä tähtäimellä 

asteikolla 1-10 (1 uudet ratkaisut heikentävät toimintaamme ja 10 uudet ratkaisut 

vahvistavat toimintaamme). Vastaajien keskiarvoksi muodostui 7,34 ja mediaani oli 8. 

Keskihajonta oli 2,31. Tämän lisäksi arvioitiin ratkaisujen hyödyllisyyttä muille 

toimijoille asteikolla 1-10 (1 epätodennäköistä, että ratkaisuistamme hyötyisivät 

muutkin ja 10 ratkaisuistamme voisivat hyötyä muutkin alan toimijat). 

Vastauksien keskiarvo oli 7,21 ja näin ollen mediaani 8. Keskihajonta oli 2,58. Tästä 

voidaan päätellä, että vastaajat kokevat ratkaisut hyödylliseksi toiminnan jatkumisen 

kannalta. Ratkaisujen nähdään hyödyttävän oman toiminnan lisäksi muita toimijoita.  

 
Koska aito osallisuus ja esteettömyys vaativat tällaisia ratkaisuja - etenkin 
historiallisen miljöön tuomissa haasteissa, joita ei kaikkia voi fyysisissä 
ympäristöissä ratkaista. Jatkossa muitakin epidemioita ja pandemioita 
todennäköisesti tulee olemaan eikä Covid-19 tulevastakaan tiedä. 
(Vastaaja 28.) 

 
Maailma ja ala muuttuu. Vain ja ainoastaan uudistumalla pysyy mukana 
(Vastaaja 13.) 

 

7 HAASTATTELUIDEN ANALYYSI 

 
Kyselyn lisäksi haastattelimme 15 henkilöä ja teimme yhteensä 14 haastattelua. Kaksi 

haastateltavista osallistui samaan haastatteluun, koska he olivat saman hankkeen 

työntekijöitä. Kyselyyn vastanneista 13 jätti yhteystietonsa. Kaikki nämä kontaktoitiin 

ja kymmenen kanssa sovittiin haastatteluaika. Kysyimme haastattelujen lopuksi 
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ehdotuksia mahdollisista haastateltavista, ja näin saimme kontaktoitua loput 

haastateltavat.  

 

Lähestyimme haastateltavia sähköpostitse ja sovimme sitä kautta haastatteluajat. 

Toteutimme haastattelut Teams-sovelluksen kautta, jotta pystyimme tallentamaan 

haastattelut myöhempää litterointia varten. Kysyimme luvan haastatteluiden 

tallennusta, haastateltavien nimien sekä yrityksen tai organisaation nimen käyttöä 

varten. Kaikki neljätoista haastateltavaa antoivat luvan haastattelun tallentamiseen 

sekä nimen käyttöön. Haastateltavat olivat Kaustisen Kansanmusiikkijuhlan 

ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki, Kuopio tanssii ja soi -tapahtuman 

toiminnanjohtaja Anna Pitkänen, ELive Music Oy:n edustaja Eevalotta Matikainen, 

Täsmäteatterin dramaturgi Iira Halttunen, tuotantotalo Turpatalli Oy:n 

toimitusjohtaja Ismo Apell, Kuja Media Oy:n yrittäjä Janne Kujala, valokuvataiteilija 

Jari Arffman, Komediafestivaalin tuottaja Juha Jylhäsalmi, kulttuuritila Nuijamiehen 

edustaja Juha-Pekka Natunen, Meidän Festivaalin toiminnanjohtaja Petra Piiroinen, 

sirkustaiteilija Sakari Männistö, Helsingin tapahtumasäätiön kausityöntekijät Sari 

Löytynoja ja Elina Kukkonen, Kuhmon Kamarimusiikin toiminnanjohtaja Sari 

Rusanen ja Myrskylän kunnan kulttuurituottaja Tina Salminen. Haastatteluissa ilmeni 

lähes samoja teemoja kuin kyselyn vastauksissa. Suurin osa haastattelujen hankkeista 

olisi sopinut monen teeman alle. Jaottelimme haastattelujen tuloksia eniten esille 

nousseiden aihealueiden yhteyteen.  

 

7.1 Löydetyt ratkaisut teemoittain 

7.1.1 Tekniikka 

 
Erilaiset teknologiset ratkaisut olivat ylivoimaisesti eniten käytetty menetelmä oman 

toiminnan eteenpäin viemiseen. Muun muassa striimaustekniikka, internetsivujen 

hyödyntäminen ja erilaiset kamera- ja kuvaustekniikat nousivat esille. Suurin osa (8) 

haastateltavista koki livestriimauksen hyväksi uudistukseksi, ja suurimmalla osalla se 

toimi hyvin ja tavoitti paljon yleisöä. Yksi haastateltavista koki, että livestriimaus ei 

palvele heitä, heidän yleisöään tai esiintyjiään lainkaan. Syksyllä pidetyissä 

haastatteluissa kahdessa nousi esille, että keväällä striimaukset olivat tavoittava 
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vaihtoehto, mutta tällä hetkellä niiden tarjonta on jo niin suurta, ettei ihmisiä enää 

kiinnosta. Haastateltavilla oli vahvasti se ajatus, että striimilähetyksiä on kehitettävä 

eteenpäin kiinnostavammaksi tai keksittävä niiden tilalle kokonaan jotakin uutta. 

Osassa haastatteluista (3) ilmeni ”striimiähky”. Striimaustekniikan hyödyntäminen on 

yksi hyvistä toteuttamisen muodoista, mutta ei yksinään tyydytä kulttuurin tarvetta.  

 

Sirkustaiteilijajonglööri Sakari Männistö toteutti näytöksensä 360°-

kameratekniikalla. Männistö sai Suomi-instituutin Together Alone -rahoitusta, jonka 

avulla hän pystyi toteuttamaan kolmen esityksen sarjan 360°-kameralla. Esitykset 

kuvattiin kolmessa eri maassa kolmen eri taiteilijan toimesta. Projektin nimeksi tuli 

Unum. Unum on latinaa ja tarkoittaa ”yksin’’. Esitykset on kuvattu yksin, ne on esitetty 

kameralle yksin ja katsoja katsoo sekä kokee ne myös yksin. Esityksen voi katsoa 

mobiililaitteella tai virtuaaliheadsetillä. (Männistö 2020.) Esitykset ovat katsottavissa 

Youtubessa (Youtube 2020). 

 

Osa haastateltavista (3) kehitteli koronan myötä myös omia verkkosivujaan, ja laajensi 

näiden sekä kehittelemiensä uusien alustojen kautta saatavia palvelujaan. 

Kokkolalainen ELive Music Oy aloitti livestriimaustuotannot ja teki kokonaan uudet 

nettisivut verkkokaupan striimikonserttien jakamiseen. Tämän lisäksi yrityksellä on 

ELive konsertit -sivusto, jonka kautta myös ulkopuolinen taho voi striimata ja myydä 

lippuja omiin striimeihinsä ilman, että ”kenenkään tarvitsee kirjautua mihinkään”. 

(Matikainen 2020.) Haastattelimme valokuvataiteilija Jari Arffmania. Arffman 

työskentelee Business Art eli BART®-konseptilla, jolla hän tekee pienimuotoisia 

valokuvasarjoja yrityksistä ja organisaatioista – ”niistä itsestään niille itselleen”. 

Normaalissa tilanteessa Arffman vierailisi yrityksen tai organisaation luona 

esittelemässä toimintaansa, mutta koronan myötä tilauksen ja prosessin ensivaiheet 

käydään läpi etänä. Omien nettisivujensa kautta hän pystyy esittelemään 

toimintaansa. “Kolme viimeisintä tilausta ovat tulleet puhtaasti verkon yli, joten 

käynnit tilaajien luona ovat rajoittumassa itse valokuvaukseen”. (Arffman 2020.) 

Helsingin tapahtumasäätiö kehitteli “taiteen Woltin”, viralliselta nimeltään 

Taidelahjat, jonka kautta henkilö pystyi tilaamaan ystävälle tai läheiselle yllätyksenä 

taidelahjan. Tämä lahja koostui sooloesityksestä muusikolta, runoilijalta tai muun 

esittävän taiteen ammattilaiselta. Lahjan saaja sai kokea tämän joko ikkunasta, 
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parvekkeelta tai sopivan etäisyyden päästä. Tätä konseptia varten verkkoon luotiin 

tilausalusta. Jotta kaikilla olisi mahdollisuus toteuttaa Taidelahjat omassa 

kaupungissaan, tämän alustan koodi jaettiin myös maailmanlaajuisesti avoimena 

lähdekoodina kaikille kulttuuritoimijoille, tuottajille, festivaaleille sekä 

kulttuuritaloille. (Kukkonen & Löytynoja 2020.) 

 

Haastateltavista lähes kaikki (13) saivat korona-ajalle rahoitusta ja muutamat näistä 

erityisesti striimauksen aloittamista varten. Kuhmon Kamarimusiikki -tapahtuma sai 

rahoituksen Kainuun liitolta ja tämän avulla pystyi toteuttamaan tapahtumansa 

osittain etänä konsertteja striimaten. (Rusanen 2020.) Haastattelimme myös 

tapahtumalaitteiden vuokraamiseen ja myyntiin erikoistuneen yrityksen, Kuja Media 

Oy:n omistajaa, Janne Kujalaa. Rajoitusten alkaessa maaliskuussa 2020 Kujala 

ennakoi, että striimaus on tulevaisuuden toimiala, minkä takia hän hankki 

yritykselleen kameroita ja striimauslaitteistoa. Kuja Media avasi omalle yritykselleen 

täysin uuden striimauspalvelun, jota myydä asiakkaille. (Kujala 2020.) 

 

Lappeenrannassa toimiva kulttuuritila Nuijamies vuokraa tilojaan tapahtumien ja 

tilaisuuksien järjestämiseen. Nuijamieheltä voi tilata myös tapahtumakokonaisuuksia, 

ja se tuottaa myös itse erilaista ohjelmaa sekä tilaisuuksia. Haastattelimme 

Nuijamiehen Juha-Pekka Natusta, joka kertoi heidän keväällä aloittamastaan 

hybriditapahtumatuotannosta. Nuijamies toteutti varainkeruuna konsertin, joka oli 

hyvin tv-formaatin kaltainen kokonaisuus. Konsertti sisälsi musiikkia, 

“sketsityyppistä” ohjelmaa ja asiaa aiheeseen liittyen. Konsertti oli ilmainen, mutta he 

myivät tukilippuja. He hyödynsivät konsertissa paikallisia yhtyeitä ja julkisuuden 

henkilöitä. Tämän toteutuksen jälkeen he tuotteistivat itselleen myyntiin live-striimi-

hybridiesittämisen paketin, johon he voivat tarjota alihankintana myös muiden 

osaajien sisältöjä. (Natunen 2020.) 

 

7.1.2 Toimialojen välinen yhteistyö 

 
Kuopiolaisella tuotantotalo Turpatallilla on aluillaan (lokakuu 2020) 

yrittäjyyskoulutushanke taiteilijoille ja freelancereille, joka sai alkunsa Turpatallin 

toimitusjohtaja Ismo Apellin aloitteesta.  
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Freelancereita ajetaan vuosien saatossa yrittäjyyteen, mutta sitä 
koulutusta ei ole missään. Taidealan yrittäjyys on niin erilainen verrattuna 
mihinkään muuhun yrittäjyyteen ja sellaista perustavaa laatua olevaa 
koulutusta ei ole oikeastaan olemassa. 
(Apell 2020.) 
 

Tämän ajatuksen ympärille he lähtivät rakentamaan koulutuskokonaisuutta oman 

kontaktipintansa kautta. Koulutuksissa luennoimassa on taidepuolen kirjanpitäjä 

Jaana Lehikoinen, lakimiesliiton puheenjohtaja Harri Kontturi sekä kouluttajia 

Uusyrityskeskuksesta, Verohallinnosta, TE-keskuksesta, Inverasta sekä Suomen 

yrittäjien liitosta. Ensimmäisessä pilottikoulutuksessa taideyrittäjyydestä puhumassa 

ovat Ville Haapasalo ja Janne Kataja. (Apell 2020.) 

 

Kuhmon Kamarimusiikkijuhla teki yhteistyötä erityisesti paikallisten yrittäjien kanssa. 

Sille oli tärkeää tuoda kuhmolaisia yrityksiä esille. Kuhmon Kansanmusiikkijuhla 

järjesti pieniä konsertteja esimerkiksi Hotelli Kalevalan terassilla ja Kaisan 

Kotileipomossa. Seuraavan striimilähetyksen se teki yhteistyössä Metsähallituksen 

kanssa. Lähetys toteutettiin viemällä klarinetisti Lauri Sallinen luontoon esiintymään 

paikalliselle retkeilyalueelle. (Rusanen 2020.) 

 

7.1.3 Vanhojen toimintamallien muokkaaminen 

 
Haastattelimme Täsmäteatterin Iira Halttusta. Täsmäteatteri on tilaton mutta 

tilalähtöinen teatteri Tampereella. Heidän teatteriesityksillensä ominaista on, että ne 

sijoittuvat aina johonkin muuhun ympäristöön kuin perinteiselle teatterilavalle. 

Kyseinen teatteri on tuottanut esityksiä esimerkiksi Tampereen Ratinan sillan alle ja 

Pispalan uittotunneliin. Korona ei varsinaisesti sekoittanut Täsmäteatterin toimintaa, 

sillä he olivat alustavasti ajatelleet, etteivät tuota tälle vuodelle esityksiä. Koronan 

puhjettua he kuitenkin päättivät hakea Tampereen kaupungin Yhdenvertaisesti sinun 

-avustusta ja myönteisen päätöksen jälkeen he lähtivät miettimään, millainen esitys 

olisi mahdollista toteuttaa poikkeusaikana. He päätyivät työryhmänsä kanssa 

kirjemuotoiseen esitykseen, joka lähetetään katsojalle kotiin. Nämä kirjeet, jotka 

esitykseen kuuluvat, osallistavat kokijan tekemään esitystä itselleen. Kirjeet pyytävät 

muun muassa havainnoimaan maailmaa teatterillisemmilla keinoilla sekä 
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valokuvaamaan ja tuottamaan puhetta puhelinvastaajaan. Esitys on sellainen, jonka 

voi tehdä yksin tai yhdessä perheen kanssa. Täsmäteatterille ominainen tilaton 

konsepti taipui siis oivallisesti ja mutkattomasti myös poikkeusaikaan. (Halttunen 

2020.) 

 

Kuopio tanssii ja soi -tapahtuma kuuluu siihen joukkoon, joka perui tapahtumansa 

tältä vuodelta kokonaan. Perumisen ei kuitenkaan tarvinnut tarkoittaa sitä, että 

mitään muutakaan ei tapahtuisi. Tapahtuman toiminnanjohtaja Anna Pitkänen kertoi 

heidän tämän vuoden toiminnastaan. Kuopio tanssii ja soi järjesti lokakuulle 2020 

tanssiesityksiä, tanssikursseja, elokuvaesityksiä ja ilmaistapahtumia. Tapahtuma 

järjesti myös avoimen tanssiopetustuokiotilaisuuden tanssimaratonin, jonne sai 

mennä kokeilemaan eri tanssilajeja. Pitkäsen mukaan Kuopio tanssii ja soi -

tapahtumalla on korkeat laatukriteerit, ja he tekevät heidän festivaalillaan kaiken 

hyvin laatutietoisesti. Järjestäjinä heille on tärkeää, että taiteilijoiden teokset pääsevät 

oikealla tavalla kohtaamaan asiakaskunnan ja että heidän asiakkaansa saisivat 

parhaan mahdollisen taide-elämyksen. Jotkut esityksistä ovat sellaisia, ettei striimi 

palvele katsojaa eikä esiintyjää, joten esitysten striimaaminen ei aina ole heille 

vaihtoehto. (Pitkänen 2020.) 

 

Jo aiemmin mainittu Kuhmon kamarimusiikki sai koronarahoitusta Kainuun 

liitolta.  He käyttivät rahoituksen striimikonserttien järjestämiseen. Striimikonserttien 

lisäksi se järjesti pienempiä pop up -festivaalikauppa ja -kahvio tapahtumia, joissa 

yksittäiset muusikot soittivat ja laulattivat yleisöä. Lisäksi se järjesti yhteistyössä 

Kuhmon kaupungin ja runonlausunta-akatemian kanssa tilaisuuden, jossa 

kansanmusiikin tutkija Pekka Huttu-Hiltunen lauloi, laulatti ja opetti runolaulua. 

(Rusanen 2020.) 

 

Taloudellisesti selviytyminen voi vaatia laajempaa muuntautumista esimerkiksi oman 

alan ulkopuolelle siirtymistä. Tästä erinomainen esimerkki on näyttelijä Ville 

Haapasalo, joka menetti koronan myötä kaikki työnsä: televisiotuotanto pysähtyi ja 

kaikki keikat peruttiin. Tämän seurauksena Haapasalo rupesi leipuriksi ja perusti 

leipomon. (Nupponen, 2020.) Turpatallin Ismo Apell toi esille näkökulman siihen, että 
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jos olosuhteet eivät hetkellisesti mahdollista kulttuurin tekemistä, niin 

mahdollisuuksia on myös muilla aloilla. 

 
Jos sä tuijotat vaan sitä, että talvellaki haluat olla laivan kapteeni sisävesillä niin 
et sä saa töitä. (Apell 2020.)  
 

7.1.4 Koronasuojaukset 

 
Toinen hyvin suosittu toimintamalli oli järjestää tapahtumia turvamääräykset 

etusijalla. Tämä merkitsi pienempiä tapahtumapaikkoja ja yleisömäärien 

supistamista. Isoilla tapahtumapaikoilla ja isoille väkijoukoille järjestettyjä konsertteja 

ja tapahtumia organisoitiin huomattavasti pienemmillä paikoilla ja pienemmille 

ihmisryhmille. Sisäpihat, metsä, pienten ryhmien taide- ja konserttivaellukset 

nousivat haastatteluista esille hyvin selkeästi. Kaksi haastateltavista sai idean myös 

koulutus- ja kurssitoiminnan aloittamisesta. 

 

Kuopion Komediafestivaalin tuottaja Juha Jylhäsalmi kertoi, että Komediafestivaalilla 

oli myös suuria suunnitelmia kesälle, jotka hetkessä peruuntuivat. Jylhäsalmi tuotti 

jonkin verran striimikeikkoja, mutta “striimiähkyinen yleisö” kaipasi hänen 

kokemuksensa mukaan myös livekeikkoja. Tästä syntyi ajatus “Komediafestarit menee 

metsään” -tilaisuuksista. Turvallisuus edellä hän toteutti metsään sijoittuvia stand-up 

-keikkoja koomikko Teemu Vesterisen kanssa. Esityspaikka sijoittui Vuorilammelle 

upeiden maisemien äärelle, jonne katsojien piti kävellä noin viisitoista minuuttia. 

Tilaisuuksista teki erityisiä se, että siellä ei ollut käytetty minkäänlaista tekniikkaa, 

puhelimia tai sähköä. “Vain koomikko ja pilkkijakkaroilla istuva yleisö, joita oli 

maksimissaan 10 henkilöä kerralla.” (Jylhäsalmi 2020.) 

 

Kyselyyn vastanneet Sari Löytynoja ja Elina Kukkonen työskentelivät molemmat 

Helsingin tapahtumasäätiössä, joten haastattelimme heitä yhdessä. Helsingin 

Juhlaviikot peruttiin, mutta Löytynoja ja Kukkonen olivat mukana järjestämässä 

Juhlaviikonloppua, jonka ympärille tuotettiin turvallista ja tavoittavaa ohjelmaa. 2012 

Juhlaviikkojen Sisäpihat soimaan -sisäpihakonserteista inspiroituneena he päätyivät 

toteuttamaan samanlaisella konseptilla konsertteja myös tälle vuodelle. Tänä vuonna 

konsertit kantoivat nimeä Korttelikonsertit. (Kukkonen & Löytynoja 2020.) 
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Monissa kunnissa ja kaupungeissa on tapana järjestää vuosittain Taiteiden yö -

tapahtuma ja näin on myös Myrskylän kunnassa. Myrskylän kunnan kulttuurituottaja 

Tina Salminen kertoi, kuinka he toteuttivat tapahtumansa tänä vuonna. He tuottivat 

Taiteiden Yön perinteisen konsertteja sisältävän tapahtuman sijaan vaelluksena, jossa 

pienissä ryhmissä lähdettiin taidevaellukselle kokemaan erilaisia taidemuotoja. 

Taidevaellus sisälsi muun muassa metsässä sijaitsevan taidenäyttelyn savukoneen ja 

värivalojen seassa, tarinoita ja myyttejä myrskyläläisiltä, valokuvanäyttelyn ja 

kuunnelmia, valomaalaustyöpajan ja pop up -discon. Ryhmät olivat maksimissaan 

viiden hengen kokoisia, ja vaellukselle lähdettiin noin 20 metrin etäisyydellä 

seuraavaan ryhmään. Näin tapahtumassa saatiin pidettyä turvavälit ja luotua kaikille 

mahdollisimman turvallinen tapa kokea Taiteiden Yö. (Salminen 2020.) 

 

Järvenpään ja Tuusulan alueella järjestettävä Meidän Festivaali on 

kamaritaidetapahtuma, joka järjestetään vuosittain Tuusulanjärven alueella. 

Tapahtuman toiminnanjohtaja Petra Piiroinen kertoo, että myös he lähestyivät 

tapahtuman järjestämistä tänä vuonna turvallisuus ja turvavälit edellä. Tapahtumalla 

oli paljon sisätiloista ulkotiloihin siirrettyjä konsertteja. Esimerkiksi Ainolassa 

konsertit järjestettiin kolmen konserttipisteen avulla: yksi kahvilassa, yksi huvilassa ja 

yksi metsässä. Jokaisessa pisteessä oli eri esiintyjät. Näitä konserttipisteitä kierrettiin 

kahdeksan hengen ryhmissä yhdessä oppaan kanssa. Meidän Festivaali on järjestetty 

aiemminkin vaelluksena, mutta tänä vuonna tapahtuma toteutettiin pienemmissä 

ryhmissä. Meidän Festivaali toteutti myös improvisaatioteoksen etäyhteydellä 

ulkomaisten vieraiden kanssa, sillä koronan vuoksi vieraat eivät päässeet paikan 

päälle. Festivaalin päätöspäivänä esitettiin Immediate Music -installaatio, jossa 

suomalainen Olavi Louhivuori esiintyi yhdessä Glenn Kotchen (USA) ja Tony Buckin 

(AU) kanssa. Installaatio toteutettiin niin, että ennen tapahtumaa Louhivuori äänitti 

omaa improvisointiaan noin viisitoista minuuttia. Sen jälkeen äänite lähetettiin 

Kotchenille ja Buckille, jotka videoivat oman improvisaationsa Louhivuoren 

äänittämän materiaalin pohjalta. Nämä tallenteet soitettiin festivaalilla, jossa paikan 

päällä ollut Louhivuori pääsi etäjärjestelyin soittamaan Kotchenin ja Buckin kanssa. 

(Piiroinen 2020.) 
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7.1.5 Arvonäkökulma 

 
Haastatteluissa (4) tuli esille myös arvonäkökulma. Yhdessä tekeminen ja kokeminen 

nousi esille myös aiemmin mainitun Myrskylän kunnan Taiteiden Yö -tapahtumassa, 

sillä taide-elämystä pääsivät toteuttamaan päiväkotilapset, koululaiset ja kaikki muut 

myrskyläläiset taideteosten, tarinoiden ja esimerkiksi graffitien muodossa. (Salminen 

2020.)  

 

Kaustisen Kansanmusiikkijuhlien järjestämiseen kuuluu vahvasti niin sanottu 

pelimannikulttuuri. Yksi sen vahvimmista tehtävistä on kansanmusiikin ja 

kansantanssin elävänä pitäminen ja edistäminen kaikella mahdollisella tavalla. Sen 

toimintaan on kuulunut vahvasti se, että tapahtumaan voi ilmoittautua ilman 

tasovaatimuksia kuka tahansa, joka soittaa tai laulaa kansanmusiikkia. Korvaavaa 

VirtuaaliKaustinen-tapahtumaa lähdettiin viemään eteenpäin mahdollisimman 

kevyesti toteutettavana, jotta ihmiset saataisiin aktivoitumaan mahdollisimman 

matalalla kynnyksellä. (Hakamäki 2020.)  

 

Eevalotta Matikainen ELive Music Oysta toi jo kyselyn vastauksissa esille 

konserttitoiminnan ylläpitämisen tärkeyden niin yleisön kuin muusikoidenkin 

kannalta: 

Livestriimaus tuntui ainoalta keinolta pitää konserttitoimintaa yllä. 
Tuntui erityisen tärkeältä pystyä toteuttamaan elävää musiikkia myös 
niille ihmisille, jotka eivät syystä tai toisesta pääse konsertteihin. Lisäksi 
tällä tavoin pystyin luomaan edes jotain työtä myös muille muusikoille. 
(Matikainen 2020.) 

 

7.2 Kulttuuritoimijoiden muuntautumiskyvyn rajat 

 
Kulttuurikenttä ja kulttuuritoimijat ovat joutuneet muuntautumaan paljon vuoden 

2020 aikana maailmanlaajuisen koronapandemian takia. Keskustelimme kaikkien 

viidentoista haastateltavan kanssa heidän tulevaisuuden tuntemuksistaan suhteessa 

omaan toimintaan ja tekemiseen. Kysyimme haastateltavilta, mitkä ovat sellaisia 

hetkiä, jolloin oman muuntautumiskyvyn suuntaviivat ovat koetuksella.  
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Lähes kaikissa haastatteluissa nousi esille ulkopuolelta tulevat viestit ja muuttujat sekä 

niiden vaikutukset omaan tekemiseen ja jaksamiseen. Haasteena koetaan teknologian 

jatkuvan kehityksen perässä pysyminen sekä uuden opetteleminen. Uusien laitteiden, 

ratkaisujen ja teknologisten innovaatioiden seurauksena kaikkien tulisi hallita yhä 

enemmän uusia taitoja. Lisäksi kahdessa haastattelussa pohdittiin sitä, onko oman 

muuntautumiskyvyn laajentamiseen tarpeeksi halua tai resursseja. 

 

Yhdessä haastattelussa nousi esille huoli siitä, ovatko taiteilijat, muusikot ja artistit 

liian vahvasti koulutettuja vain viihdeteollisuuden kentälle. Haastateltavan mukaan 

tehtävänä olisi paljon myös ruohonjuuritason työtä, aktivointia, opettamista ja 

kouluttamista sekä kaikenlaista eteenpäin viemistä. Kentällä tulisi herätä laajempaan 

yhteiskunnalliseen vaikuttamismahdollisuuteen myös näillä osa-alueilla.  

 

Huolta aiheutti myös se, kuinka kulttuurialan toimijat jaksavat tässä jatkuvassa 

epävarmuudessa. Alan ihmiset ovat työn puolesta tottuneet korkeaan stressitasoon, 

mutta näissä poikkeusoloissa tukiverkostot voidaan kokea riittämättömiksi. Herää 

kysymys, kuinka pitkään muusikot, taiteilijat ja tuotantoporras jaksavat tehdä töitä 

jatkuvassa epävarmuudessa ja poikkeustilassa. Ulkoapäin tulevalla arvostuksella on 

kuitenkin suuri vaikutus omaan jaksamiseen, tekemiseen ja uuden kehittämiseen, 

toteaa eräs haastateltavista.  

Niin kauan, kuin meidän tekemistämme arvostetaan jollain tasolla, niin 
kauan, että jostain tulee se tunne, että tämä on tärkeää ja joku arvostaa, 
niin luovan alan tekijät kyllä pystyvät mukautumaan hyvinkin erilaisissa 
tilanteissa ja toimivat ratkaisut onnistutaan löytämään. (Matikainen 
2020.) 
 

Toinen isompi teema, joka nousi esille kulttuuritoimijoiden muuntautumiskyvyn 

rajoista, oli talous. Jos taloudellinen puoli ei kanna, niin se lannistaa. Jos 

kokoontumisrajoitukset jatkuvat pitkään ja katsojamäärät pienenevät, produktioiden 

kustannusrakenteisiin on tehtävä muutoksia. Pienimuotoisen toiminnan jatkaminen 

ei ole kannattavaa, sillä rahaa tarvitaan siihen, että organisaatio ja taustayhteisö voivat 

toimia normaalilla tavalla. Nykyinen toiminta ei ole kestävää, ja ne toimijat korostuvat, 

jotka pystyvät tekemään ja toteuttamaan toimintaansa apurahoilla ja muilla tuilla. Ne, 

jotka ovat riippuvaisia pääsylipputuloista, karsiutuvat. Organisaatiotasolla joudutaan 

miettimään tarkkaan, kuinka taloudelliset katastrofit pystytään minimoimaan. 
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Suurimpana huolenaiheena haastatteluissa nousi kuitenkin koronatilanteen tuoma 

epävarmuus ja nopeasti muuttuvat tilanteet. Vaikka tulevalle keväälle olisikin keksitty 

jo uusi innovaatio, siinä piilee suuri riski. Pohdinnassa on, mitä kannattaa suunnitella 

ensi vuodelle, jotta uusien suunnitelmien hallitseminen on mahdollista myös 

poikkeusaikana. Uuden luominen tai ideoiden esitteleminen mahdollisille 

yhteistyökumppaneille on erään haastateltavan kokemuksen mukaan todella 

haastavaa. Keväälle ei varata tällä hetkellä mitään tuotantoja. Toisaalta, jos joku osaisi 

varmuudella ennustaa, että tämä poikkeuksellinen aika kestäisi esimerkiksi seuraavat 

kaksi vuotta, se todennäköisesti tukahduttaisi viimeisetkin toivon ja innovatiivisuuden 

rippeet. Epävarmuus ja epätietoisuus mahdollistaa sen, että joka päivä tilanne voi 

muuttua paremmaksi. 

Niin pitkään, kuin on epävarmuutta, niin on myös toivoa. 
(Natunen 2020.) 
 
 
 

8 DOKUMENTTIANALYYSIN TULOKSET 

 
Dokumenttianalyysin tavoitteena oli kartoittaa lisää koronavirustilanteessa 

toteutettuja innovaatioita ja ratkaisuja Suomessa. Tavoitteena oli saada 

mahdollisimman kattava ja laaja kuva siitä, millaisia ratkaisuja Suomessa on tehty 

kulttuurialalla. Dokumenttianalyysin työvaiheet koostuivat internetaineistojen 

selaamisesta, niiden keräämisestä, tulkinnasta ja johtopäätösten tekemisestä. Kaiken 

kaikkiaan päädyimme tarkastelemaan kahdeksaa eri aineistoa. 

 

Dokumenttianalyysin aineistosta käy ilmi, että koronan luoma täydellinen pysähdys 

laittoi alalla työskentelevät ihmiset miettimään uusia ratkaisuja nopealla aikataululla. 

Kulttuurialan toimijoiden työllisyystilanne vaikeutui lyhyessä ajassa, kun 

rajoitustoimia otettiin käyttöön. “Jokaisen esiintyvän artistin takana on suuri joukko 

alansa osaajia, jotka eivät maaliskuun jälkeen ole saaneet tehdä työtään normaalisti. 

Kyllä te tiiätte: ne partanaamat jotka mun vierellä uskollisesti soittaa, ihmiset jotka 

miksaa, valaisee, kasaa keikkasetin ja niin edelleen. Varmasti jokainen tajuaa että 
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tilanne on kamala, jos töihin ei juurikaan pääse puoleen vuoteen”, Vesala toteaa. 

(Warner Music Live 2020.) 

 

Toimintatapoja on ollut pakko muuttaa tilanteeseen sopivaksi. Kartoitetuista 

aineistoista nousi esille, että striimaustekniikkaa on hyödynnetty erityisen paljon, 

mikä tukeekin kysely- ja haastatteluaineistossa löydettyjä ratkaisuja. Aineistosta 

nousivat esille muun muassa erilaiset sriimatut konsertit ja teatterit. Artisti Vesalan 

tavoitteena on tulevaisuudessa toteuttaa striimikeikka kulttuurimaisemissa Tuusulan 

Impivaarassa. (Warner Music Live 2020.) Aiempina vuosina metallimusiikin 

festivaalina tunnettu Tuska järjesti striimattuna Apocalyptican konsertin, 

artistihaastattelun sekä kohdekierroksen matkailuohjelman hengessä. (Tuska Utopia 

2020.) Karanteeniteatterin ideana on tuoda teatteri ihmisten kotiin. Tämä 

teatterikonsepti on välittänyt noin 20 teosta ja tavoittanut yli 20 000 katsojaa. 

(Havukainen 2020.) Koronan aikana on otettu suuri digiloikka kulttuurialalla 

erityisesti striimauksen muodossa.  

 

Työmme tutkimustuloksista kävi ilmi, että sosiaalisen median hyödyntäminen on 

ollut tärkeässä roolissa poikkeusolojen aikana, ja sama havainto ilmeni 

dokumenttianalyysin aineistosta. Sosiaalista mediaa on käytetty alustana erilaisille 

tapahtumille. Esimerkkinä Karanteeniklubi-sivusto, joka toimii Facebookissa keräten 

yhteen virtuaalitapahtumia ja livestriimejä. Myös erilaisia aihetunnisteita, kuten 

#tuenkulttuuria ja #tuentapahtumia, on luotu käytettäväksi sosiaaliseen mediaan 

kulttuurialan tukemiseksi. (Mankkinen 2020.) Sosiaalisen median avulla palvelut 

pysyvät näkyvissä ja osallistavat seuraajia. Dramaturgi Anna Krogerus keräsi 

Facebookin avulla ihmisiä tekemään liveruno-sarjaa eli someteatteria. Mukaan 

ilmoittautui näyttelijöitä, tanssijoita, ohjaajia, käsikirjoittajia, muusikoita ja monia 

muita eri alojen ammattilaisia. Videoita julkaistiin Facebookissa ja Youtubessa 

Koronankohottamat-kanavalla päivittäin. ”Se oli pelastusrengas, jonka heitin muille 

taiteilijoille kriisin keskellä. Käsissämme oli ilmiö, joka levisi viruksen lailla – mutta 

se oli virus, joka toi hyvää oloa, ei sairautta’’, Krogerus kertoo Maarit Piipon (2020) 

tekstissä. Sosiaalisesta mediasta nousee esille erityisesti Instagram, sillä se on helppo 

ja tehokas alusta. Paula Vesala toteutti suositun instaliven: ”Viime keväänä tein 
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spontaanisti kotoa instaliven, joka keräsi 30 000 katsojaa. Instalivet ovat yleisölle 

siitä kivoja, että ne eivät maksa mitään’’. (Warner Music Live 2020.) 

 

Kulttuuri vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin, minkä takia sillä on suuri 

merkitys poikkeuksellisessa tilanteessa. Muun muassa Lauri Tähkän 

hyväntekeväisyyskappale Uuden edessä syntyi halusta tehdä hyvää ja luoda lohtua 

poikkeuksellisena aikana. Kyseisessä projektissa oli mukana 150 muusikkoa ilman 

minkäänlaista rahallista palkkiota. Kappaleessa yhdistyy yhteisvoima ja toivo siitä, että 

kyllä tästä tilanteesta selvitään.  “Musiikki tuo toivoa ja lohtua rajussa tilanteessa”. 

(Vedenpää 2020.)  

 

Koronan aiheuttaman sosiaalisen eristäytymisen ja ihmiskontaktien vähenemisen 

kokemuksia on haluttu tuoda esille kulttuurin kautta. Yli 150 valokuvaajaa tallensi 

koronakevään arkisia tunnelmia. Valmiuslain aikana jokainen valokuvaaja otti yhden 

kuvan päivässä. “Suomessa on niin paljon tilaa, että social distancing sujuu teiltä 

suuremmitta ponnisteluitta”, projektiin osallistunut valokuvaaja Martin Parr toteaa. 

(Sharma 2020.) Voikin olla, että Suomessa on totuttu sosiaaliseen eristäytymiseen 

paremmin kuin monessa muussa maassa, jotka ovat tiheämmin asuttuja. Ihmiset 

kuitenkin kokevat tilanteen varsin eri tavoin.  Suomessa on järjestetty webinaareja ja 

muita keskustelutilaisuuksia muun muassa kulttuurialan toimijoiden keskuudessa. 

Työelämä jatkuu -webinaarisarjassa tuodaan esille muun muassa koronan aikana 

keksittyjä ratkaisuja ja innovaatioita. Yhdessä jaksossa nostetaan esille ruistislaamona 

tunnettu Kyrö Distillery, joka päätyikin yllättäen valmistamaan käsidesiä. (Barona 

2020.) Erityisesti haastatteluista kävi ilmi, että jos oman alan töitä ei ole niin silloin 

pitää keksiä jotain uutta ja uudistaa omaa toimintaa.  

 

9 YHTEENVETO TUTKIMUSTULOKSISTA 

 
Suurin osa vastanneista on turvautunut teknisiin toteutustapoihin. Suosituimpia olivat 

livestriimaus, mobiiliapplikaatiot, videopuhelualustat, VR-tekniikka ja verkkokauppa. 

Myös sosiaaliseen mediaan aktivoiduttiin entistä enemmän ja virtuaaligalleriat ja -
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tapahtumat sekä podcastit nousivat myös esille. Tekniikan hyödyntäminen ei ole 

kaikille mahdollista taloudellisen tilanteen vuoksi. 

 

Kyselystä ja haastatteluista kuitenkin selvisi, että pelkkä tekniikkaan turvautuminen ei 

usein ole ratkaisu itsessään, vaan myös toimintamalleja on muutettava tekniikkaan 

sopivaksi. Vanhoja toimintamalleja uudistettiin poikkeusaikaan sopivaksi. Muun 

muassa etätyöskentely yleistyi, tuotteistamista lisättiin ja markkinointia kehitettiin. 

Muutamista kyselyn avoimista vastauksista voi havaita muutosvastarintaa. Kun on 

totuttu toimimaan tietyllä tavalla, voi toimintatapojen muuttaminen olla yllättävän 

haastavaa.  

 

Monet vastaajista yhdistivät voimavaroja muiden alan toimijoiden kanssa, ja ovat näin 

löytäneet uusia toimijasuhteita kulttuurikentältä. Ratkaisuja ja riskejä jaettiin muille 

saman alan toimijoille, ideoitiin yhdessä ja tehtiin myös kansainvälistä yhteistyötä. 

 

Kaikki haastateltavat ja suurin osa kyselyyn vastanneista olivat saaneet rahoitusta 

hankkeilleen. Rahoitusta olivat myöntäneet kyselyn vastaajille muun muassa valtio ja 

kunnat. Tuloksista käy ilmi, että taloudellisista vaikeuksista huolimatta tapahtumia on 

haluttu järjestää, sillä ihmisten kohtaaminen ja kulttuurin välittäminen koetaan 

tärkeäksi. Haastatteluiden perusteella monet miettivät jo ensi vuotta (2021) ja 

varautuvat järjestämään tapahtumiaan edelleen poikkeavilla tavoilla.  

 

Tutkimustulosten perusteella tekniikka on parantanut saavutettavuutta. Korona ei ole 

tuonut mukanaan pelkästään pakon edessä toteutettavia ratkaisuja vaan uusia 

mahdollisuuksia toteuttaa elämyksiä. Tämä kertoo kulttuurialalla työskentelevistä 

ihmisistä sen, että heillä on intohimo tehdä työtään ja halu luoda uutta. Monilla 

korona-ajan toteutukset muotoutuivat arvonäkökulma eikä kaupallisuus edellä. 

Poikkeusaikana haluttiin sekä vaalia jo olemassa olevia yleisösuhteita että löytää 

erikoisissa olosuhteissa myös uutta yleisöä, joille tapahtuma ei ole ennestään tuttu. 

 

Monet tahot järjestivät tapahtumiaan myös koronarajoitukset huomioiden, eli 

noudattaen THL:n ja OKM:n ohjeita. Jäähallit, konserttisalit ja juhlateltat ovat 

vaihtuneet taidevaelluksiin, sisäpihoihin, kesäkahviloihin ja yksittäisten henkilöiden 
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olohuoneisiin. Yleisökapasiteettia rajattiin, turvaväleihin kiinnitettiin entistä 

enemmän huomiota, hygieniatasoa lisättiin, henkilöstön suojavarusteisiin 

panostettiin, pidempiä jonotuskaistoja ja lavojen edustoja rajattiin 

paloturvallisuusmääräykset huomioiden. 

 

Dokumenttianalyysistä kävi ilmi samoja asioita kuin haastatteluista ja kyselystä eli 

nämä aineistot tukevat toisiaan. Striimaustekniikkaa on hyödynnetty 

dokumenttianalyysin aineistossa eniten. Toimijat ovat tehneet yhteistyötä ja jakaneet 

ajatuksiaan muun muassa sosiaalisen median kautta, ja sama ilmenee kyselyn ja 

haastattelun aineistosta. Dokumenttianalyysi antoi meille laajempaa käsitystä 

tehdyistä ratkaisuista ja vahvisti tiettyjen toimintatapojen yleisyyttä korona-aikana.  

 

Muualla maailmassa on toteutettu huomattavasti monipuolisemmin korona-aikaisia 

innovaatioita ja ratkaisuja. Maailmalla on järjestetty selkeästi enemmän tapahtumia 

koronarajoitukset huomioiden kuin Suomessa.  

 

10 POHDINTA 

10.1 Yleinen pohdinta  

 
Näiden tutkimustulosten perusteella emme voi yleistää vastauksia koko 

kulttuurikenttään. Olemme lähestyneet tätä tutkimusta innovaatioiden ja ratkaisujen 

näkökulmasta, minkä takia varmasti monet toimijat, jotka eivät ole tehneet ratkaisuja, 

ovat jättäneet vastaamatta. On ollut kuitenkin kiinnostavaa huomata, kuinka paljon 

luovia ratkaisuja on tehty näinkin lyhyellä aikavälillä.  

 

Tutkimme koronan aikana tehtyjä ratkaisuja. Menetelmien tutkimustulosten 

samankaltaisuudesta voidaan todeta, että ratkaisut ovat olleet nopean reagoinnin 

tulosta. Uskomme, että jos vuoden päästä joku tekisi vastaavanlaisen tutkimuksen, 

niin tulokset voisivat olla huomattavasti monipuolisemmat ja kattavammat.  

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan sanoa, että nyt liikutaan uutta luovan, 

inspiroivan tilanteen ja täydellisen lamaantumisen rajalla.  Monesti on helppo jäädä 
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tekemään sitä mihin on totuttu, ja harvat lähtevät kokeilemaan uusia tekemisen 

muotoja. Kuitenkin monet löysivät koronan aiheuttamista vaikeuksista myös 

positiivisia puolia. Uusille ajatuksille ja innovaatioille on jäänyt tilaa, kun töitä on ollut 

vähemmän, tai niitä ei ole ollut mahdollista tehdä normaaliin tapaan.  

 

Muualla maailmassa on järjestetty huomattavasti enemmän koronarajoitukset 

huomioon ottavia tilaisuuksia kuin Suomessa. Syynä tähän voi olla, että monissa 

maissa on käytössä suuremmat budjetit. Tämän lisäksi monissa maissa on parempi 

valmius järjestää tilaisuuksia poikkeusoloissa aiempien kriisien ja terroriuhan vuoksi. 

Myös kulttuurieroilla voi olla vaikutusta tapaan toteuttaa tapahtumia. Maailmalla on 

korona-aikana tehty rohkeampia ratkaisuja ja kokonaan uusia innovaatioita. 

Tutkimustulosten perusteella Suomessa on turvauduttu teknologian hyödyntämiseen, 

sillä se on ollut nopein ja turvallisin tapa toiminnan jatkumiselle. Rohkeus kokeilla 

uutta ja kehittää uusia innovaatioita on jäänyt nopean reagoinnin ratkaisujen taakse.  

 

Suomi on digitalisaation johtavia maita, joten striimaustekniikkaan siirtyminen on 

ollut varmasti luonteva ratkaisu. Syinä voivat olla myös pitkät välimatkat ja vähäiset 

ihmismäärät. Tapahtumiin on aiemmin lähdetty kauempaakin, ja se on usein 

merkinnyt esimerkiksi hotelliyöpymisiä ja ravintolakäyntejä, jotka lisäävät 

tartuntariskiä. Striimaustekniikka mahdollistaa turvallisen kohtaamisen ilman 

tartuntariskiä.  

 

10.2 Tulevaisuus  

 
Koronakriisi on täysin globaali ja vaikuttaa jokaiseen instituutioon. Kulttuuri on osa 

identiteettiämme, ja tämä aika näyttää sen merkityksellisyyden jokapäiväisessä 

elämässä. Department of culture and tourism Abu Dhabi edistää ja tukee Abu Dhabin 

kulttuuritoimintaa ja perimätietoa. Kun puhutaan, millaista on kriisin jälkeen ja 

millaisia vaikutuksia kriisillä on, DCT Abu Dhabin (2020,14) mukaan meidän on 

ensiksi muutettava asenteemme kulttuuria kohtaan ja pohdittava, miten turvaamme 

kulttuuriperintömme. Tämä ei ole viimeinen kerta, kun kriisi vaikuttaa kulttuurin 

kenttään, ja siksi tarvitsemme työkalut tulevaisuuden kulttuuriin rakentamiseen. 

Tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuuden kriiseihin on valmistauduttava. Miltä 
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tulevaisuus sitten näyttää talouden ja kulttuurin harjoittajien kannalta? Kaikki on 

arvailua tässä kohtaa ja kaikki riippuu siitä, miten tämä pandemia päättyy, toteaa DCT 

Abu Dhabi (2020, 14). Suurimmat vaikutukset ovat pandemian aiheuttamassa 

sosiaalisen eristäytymisen ja koronarajoitusten pituudessa. Organisaatioiden tulee olla 

varautuneita jokaiseen mahdolliseen skenaarioon – on se sitten pitkittynyt 

eristäytyminen tai lyhyitä eristäytymispätkiä, jotka toistuvat. (Mt., 12-13.) 

 

Korona laittoi ihmiset kyseenalaistamaan sitä, kuinka normaali “vanha normaali” 

todellisuudessa olikaan. Kriisin aikana on puhuttu poikkeustilasta ja ajasta koronan 

jälkeen. Kyse ei ole väliaikaisesta poikkeustilasta, sillä korona on jo muuttanut 

maailmaa, ja sen vaikutukset tulevat näkymään pitkälle. Nyt on syytä miettiä 

tulevaisuutta ja sen uudistamista, sen sijaan että haikailisi paluusta niin sanottuun 

vanhaan normaaliin. (Dufva ym. 2020,9.) 

 

10.3 Kehitysnäkökulma 

 
Maailmalla on toteutettu paljon tapahtumia koronasuojaukset huomioiden. 

Esimerkiksi Englannissa on järjestetty turvavälit huomioon ottava Sam Fenderin 

konsertti, jossa yleisö seurasi esitystä rajatulta alueelta. Suomessa voitaisiin 

rohkeammin ottaa mallia maailmalta ja alkaa toteuttamaan tapahtumia paikoissa, 

jotka olisivat muuten tyhjillään. Esimerkiksi isoissa messuhalleissa olisi mahdollista 

järjestää tapahtumia rakentamalla sermejä tai erilaisia looseja, jotta turvaväleistä ja 

yleisökapasiteetista olisi helpompi huolehtia. 

 

Tapahtumien järjestämisen mahdollistamiseksi mietitään jo ratkaisuja. Lokakuussa 

2020 tiede- ja kulttuuriministeri Annika Saarikko asetti työryhmän, jonka 

päätehtävänä on edistää tapahtuma-alan turvallisuutta. Työryhmä laatii turvallisuutta 

edistävät periaatteet kaikille alan toimijoille. Vaikutteita ja esimerkkiratkaisuja 

kerätään hyväksi havaituista toimintamalleista niin Suomesta kuin muualta 

maailmasta. Työryhmä on opetus- ja kulttuuriministeriön perustama ja jäseniä on 

kaksikymmentä. (Valtioneuvosto 2020f.) 
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Monialaista yhteistyötä voisi lisätä esimerkiksi workshopeilla, koulutuksilla ja 

seminaareilla. Ratkaisujen löytymisen kannalta monialainen yhteistyö on hyödyllistä, 

sillä se tuo uusia näkökulmia esille (Valtonen 2019). Anna Valtonen toteaa luovuuden 

ja luovien alojen olevan vaihtoehto innovaatioiden ja uusien menestystekijöiden 

syntymiselle. Hän näkee myös, että luova osaaminen ja sen hyödyntäminen lisäävät 

työn tuottavuutta ja kilpailukykyä. (Mt.) Rahallisen tuen lisäksi kunnat ja valtio 

voisivat olla mukana tukemassa kulttuuritoimijoita monialaisen yhteistyön kautta 

esimerkiksi luomalla alustoja ja foorumeja, joilla kulttuuritoimijat voivat kohdata.  

 

Mielenterveydeltään hauraat ihmiset jäävät nyt korona-aikana helposti vaille 

normaaleja tukiverkkoja. ”Taloushuolet ja epävarmuus tulevasta kuormittavat nyt 

lähes kaikkia’’, johtava psykologi Tuija Turunen Terveystalosta sanoo. (Valkama 

2020.) Kulttuurilla pystytään tuomaan tukea vaikeisiin aikoihin, sillä kulttuuri 

tutkitusti edistää hyvinvointia. Nyt tulisi keskittyä kulttuurin positiivisiin vaikutuksiin 

ja käyttää niitä voimavarana. Esimerkiksi kulttuuria voisi viedä palvelutaloihin 

taidenäyttelyn muodossa tai virtuaalisesti esittäen. 

 

10.4 Arvio työn onnistumisesta 

 
Kyselyä avattiin 373 kertaa, joten tutkimuksen vastausprosentti oli n. 19%. Kyselyn 

otos (70 kulttuurialan toimijaa) ja vastausprosentti on pieni verrattuna kokonaiseen 

perusjoukkoon. Määrällisesti tutkittuna luku on pieni, mutta laadullisesti tutkittuna 

luku on hyvä. Tarkkaan mietityt kysely- ja haastattelukysymykset vahvistavat 

tutkimuksemme validiteettia, sillä tarkoin valituilla kysymyksillä pystyimme 

analysoimaan ilmiötä halutulla tavalla. Tutkimuksen validiteettia on lisännyt se, että 

valitsimme haastateltaviksi oikeaa kohderyhmää ja lähetimme myös kyselyn suoraan 

halutulle kohderyhmälle. Kyselyn julkinen jako sosiaalisessa mediassa saattoi 

heikentää reliabiliteettia eli luotettavuutta, sillä kyselyyn on voinut vastata kuka 

tahansa kulttuurialan ulkopuolinen henkilö. Julkinen jako tapahtui kuitenkin 

harkitusti kulttuurialan toimijoille suunnattuihin Facebook-ryhmiin, joten alan 

ulkopuolisten vastaajien lukumäärä on todennäköisesti hyvin pieni. Reliabiliteettia on 

voinut heikentää myös avoimet vastaukset, sillä niiden tulkinta on voinut aiheuttaa 

epätarkkuutta tuloksissa. Myös kyselyn otsikko ‘’Luovat ratkaisut ja innovaatiot 
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Suomen kulttuurikentällä COVID-19 aikana’’ on saattanut karsia pois toimijat, jotka 

eivät olleet ratkaisuja keksineet.  

 

Kyselyn ja haastattelun kohdalla emme päässeet määrällisesti täysin 

tavoitteeseen, sillä tavoitteena oli saada noin 100 vastausta ja kyselytutkimuksen otos 

oli 70. Tavoitteena oli saada 15 haastattelua, joista lopulta toteutui 14. Tavoite ei siis 

täysin täyttynyt. Laadullisen tutkimuksen osalta tavoitteemme täyttyi.  Kyselyn 

avoimien kysymysten muotoilua olisi voinut tarkentaa lisää, jotta olisimme saaneet 

yksityiskohtaisempaa tietoa. Kysymykset ovat aina tulkinnanvaraisia, ja yksilöiden 

vastauksiin emme pysty täysin kysymysten muotoilulla vaikuttamaan. Tavoitteena oli 

löytää korona-aikana toteutettuja uusia innovaatioita, mutta tutkimustuloksista kävi 

ilmi, että on toteutettu enemmän luovia ratkaisuja. Tämä on mielenkiintoinen 

tutkimustulos, sillä tutkimusta lähdettiin toteuttamaan innovaatiot edellä. Työn 

tutkimuskysymyksenä oli ”millaisia luovia ratkaisuja ja innovaatioita kulttuurialan 

toimijat ovat löytäneet kriisitilanteesta selviytymiseen?". Työ vastasi 

tutkimuskysymykseen hyvin ja menetelmät soveltuivat tutkimuksen tarkoitukseen.  

 

Työ toteutettiin koronaviruspandemian aikana kesällä ja syksyllä 2020. 

Koronatilanteen jatkuva muuttuminen on vaatinut tarkkuutta ajankohtaisen tiedon 

seuraamisessa. Olemme seuranneet Suomen viranomaisten tiedotteita sekä 

kansainvälisiä lähteitä muiden maiden tilanteesta. Kysely ja haastattelut toteutettiin 

syys- ja lokakuussa, joten on otettava huomioon, että vastaajat voivat olla tällä hetkellä 

(marraskuu) varsin erilaisessa tilanteessa kuin vastaushetkellä.  

 

Koemme, että työ on onnistunut ja lopputuotos sisältää arvokasta tietoa tilaajalle ja 

koko kulttuurikentälle. Työn laajuudesta huolimatta saimme kattavasti kartoitettua 

innovaatioita ja ratkaisuja kulttuurikentältä. Tutkimus on myös hyödyllinen 

tulevaisuutta ajatellen, sillä koronaviruspandemia ei varmasti ole ainut kriisi, jonka 

kulttuuriala tulee kokemaan. Näitä löydettyjä toimintatapoja kulttuurialan toimijat 

voivat hyödyntää tulevissa kriisitilanteissa soveltamalla niitä tilanteeseen sopivaksi.
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LIITTEET 

Liite 1 
 
Kyselyn sähköpostisaateviesti 

 
Hei, 
  
Me haluamme löytää kulttuurialan toimijoille ratkaisuja koronatilanteesta selviämiseksi. 

 
Olemme neljännen vuoden kulttuurituotannon opiskelijoita Turun Humanistisesta 
ammattikorkeakoulusta ja teemme parhaillaan opinnäytetyötä. 

 
Tarkoituksenamme on löytää ratkaisuja ja innovaatioita, joista voisi olla hyötyä teille ja 
meille kaikille kulttuurikentän toimijoille. Innovaatioiden löytyminen ei kuitenkaan ole 
edellytys vastaamiselle vaan voitte vastata kyselyyn, vaikka toimintanne olisi kokonaan 
jäissä. Kaikki kyselystä saatu tieto on meille arvokasta tutkimusmateriaalia! 

 
Kyselyyn vastataan anonyymisti eikä henkilötietoja kerätä. Osana opinnäytetyötä teemme 
lisätutkimusta haastatteluilla, joten halukkaat voivat jättää yhteystietonsa kyselyn lopussa 
lisäkysymyksiä varten. Kerättyjä yhteystietoja käytetään vain haastatteluja varten, niitä ei 
luovuteta kolmansille osapuolille ja yhteystiedot hävitetään sen jälkeen. Tutkimustuloksia 
käsitellään opinnäytetyössämme, joka julkaistaan Theseuksessa. 

 
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia. Aikaa vastata on 30.9.2020 asti. 
Jos sinulla on kysyttävää koskien tutkimusta tai kyselylomaketta, voit olla yhteydessä 
sähköpostitse: jonna.tikka@humak.fi. 
  
Linkki kyselyyn: https://link.webropolsurveys.com/S/5C8CA0FE0238DE0B 
Iso kiitos vastaamisesta! 

 
Ystävällisesti, 
  
Jonna Tikka 
Petra Toivonen 
Riina Halme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://link.webropolsurveys.com/S/5C8CA0FE0238DE0B
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Liite 2 

Kyselyn kysymykset 

 

1.     Toimiala 

a.     Museot ja muu kulttuuriperintöala 

b.     Kulttuuritapahtuma tai -festivaali 

c.     Peliala 

d.     Tanssitaide 

e.     Lastenkulttuuri 

f.      Kirjallisuus 

g.     Sirkustaide 

h.     Taiteen perusopetus 

i.      Visuaaliset taiteet 

j.      Käsityökulttuuri, muotoilu 

k.     Näyttmötaide 

l.      Arkkitehtuuri 

m.   Musiikki 

n.     Kulttuuri-instituutti 

o.     Sirkustaide 

p.     Muu, mikä? 

2.     Työskenteletkö tässä työssä päätoimisesti? 

a.     Kyllä 

b.     En, teen kulttuurialan työtä sivutoimisesti 

     3.     Työllistätkö tai työllistääkö työnantajanne muita? 

a.     Kyllä 

b.     Ei 

Ratkaisut & Innovaatiot 

4.     Kehitittekö/onko kehitteillä uusia ratkaisuja vaikeasta ajasta selviämiseen? 
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a.     Kyllä, olemme jo ottaneet käytäntöön uusia ratkaisuja. 

b.     Kyllä, mutta ratkaisut ovat vasta ideoinnin vaiheessa. 

c.     Ei, emme ole, emmekä aio muuttaa/pysty muuttamaan toimintaamme. 

  

5.     Miksi ette ole kehittäneet / aio kehittää toimintaanne? HUOM! Tämän kysymyksen 
jälkeen vastaukset lähetetään ja kysely loppuu. 

a.     Henkilöstöpula 

b.     Taloudelliset vaikeudet 

c.     Osaamisen tai tietotaidon puute (esim. Teknisten välineiden hyödyntäminen) 

d.     Korona ei ole vaikuttanut toimintaamme 

e.     Jokin muu, mikä? 

6.     Mitä keinoja olette hyödyntäneet toiminnan jatkumisen mahdollistamiseksi? Valitse 
alta sopivat vaihtoehdot. Olemme… 

a.     Hyödyntäneet tekniikkaa (esim. Verkkokauppa, livestriimaus jne.) 

b.     Kehittäneet vanhoja toimintamallejamme uuteen tilanteeseen sopiviksi 

c.     Kehitelleet kokonaan uusia toimintatapoja, ratkaisuja ja innovaatioita 

d.     Parasta aikaa kehittämässä ideoita tulevaisuutta varten 

  

7.     Yllä olevaan kysymykseen viitaten, kuvaile tarkemmin mitä uusia ratkaisuja olette 
tehneet/olette tekemässä ja miten näitä on konkreettisesti käytetty/tullaan 
käyttämään? 

  

8.     Kuvaile lyhyesti, miten ja miksi päädyitte näihin ratkaisuihin. 

  

9.     Teittekö/teettekö yhteistyötä muiden alan toimijoiden kanssa? 

a.     Kyllä 

b.     Ei 

Tulevaisuus 

10.  Ovatko uudet ratkaisut pysyviä? 

a.    Kyllä, aiomme pitää uudet ratkaisut osana toimintaamme tulevaisuudessakin. 
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b.     Ei, ratkaisut ovat väliaikaisia. 

c.     Emme tiedä vielä. 

  

11.  Arvioi asteikolla 1-10, miten uudet ratkaisut vaikuttavat toimintaanne pitkällä 
tähtäimellä. 1 uudet ratkaisut heikentävät toimintaamme. 10 Uudet ratkaisut 
vahvistavat toimintaamme. 

  

12.  Arvioi asteikolla 1-10 ratkaisujenne hyödyllisyyttä muille toimijoille. 1 
Epätodennäköistä, että ratkaisuistamme hyötyisivät muutkin. 10 Ratkaisuistamme 
voisivat hyötyä muutkin alan toimijat. 

  

13.  Osana opinnäytetyötä teemme lisätutkimusta haastatteluilla. Haluamme haastatella 
tarkemmin kulttuurialan toimijoita, jotka ovat tehneet/ovat kehittämässä ratkaisuja 
tästä kriisitilanteesta selviämiseen. Mikäli olette halukkaita vastaamaan 
lisäkysymyksiin, pyydämme teitä jättämään yhteystietonne. 

a.     Kyllä, voisin vastata lisäkysymyksiin pienen haastattelun muodossa. 

b.     Ei, en halua vastata lisäkysymyksiin. 
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Liite 3 

Haastattelun runko 

 
Mitä tapahtumanne/organisaationne/yrityksenne tekee normaalioloissa? 
Mikä oli tapahtumaketju ajatuksissa ja toimenpiteissä, kun koronatilanne löi päälle? 
Kuinka toteutitte tapahtumanne/toimintaanne tänä vuonna poikkeusoloissa? 
Kuinka onnistuitte, tavoititteko yleisöä, millaisen vastaanoton sai, mikä fiilis teille itselle jäi? 
Keiden alan toimijoiden kanssa teette yhteistyötä/synnyttikö korona-aika uusia 
toimijasuhteita? 
Haastattelun lopuksi keskustelua kulttuuritoimijoiden muuntautumiskyvyn rajoista. 
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