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1

Johdanto

Kulttuurialan työllistyminen puhuttaa meitä opiskelijoita jatkuvasti. Alan tulevaisuutta
maalataan ruusuiseksi ja luovien alojen kehitystä tuetaan, sillä niiden uskotaan olevan
merkittävässä asemassa, kun etsitään ratkaisua uudelle talouskasvulle. Toisaalta
olemme juuri saaneet kuulla kulttuuri- ja opetusministeriön terveiset, jotka välittävät
aivan toisenlaista viestiä kulttuurikentälle: tarkoitus on vähentää huomattava määrä
ammattikorkeakoulujen kulttuurialojen aloituspaikoista. Kulttuurituottajat ovat myös
ilmaisseet huolensa alan liikakoulutuksesta ja siitä, että alalla riittää töitä ilman
tutkintoakin.
Valmistumisen kynnyksellä on itse kullakin mielessä työllistyminen ja tulevaisuus. Mistä
ja miten lähteä rakentamaan uraa alalle, joka on monellakin tapaa sirpaloitunut.
Haluan selvittää tässä opinnäytetyössä muiden kulttuurituottajien aatteita sekä
kartoittaa kulttuuritituottajien toimintakenttää työllistymisen näkökulmasta.
Toinen teema tässä opinnäytetyössä on ammatti-identiteetti. Toimimme tuottajina
kulttuurialalla, mutta oma asema suhteessa muihin toimijoihin ei ole aina selkeä, sillä
toimimme usein eri arvomaailmojen risteyksessä. Vaikuttavia tekijöitä on muun muassa
kenelle teemme töitä ja mitkä ovat produktion tavoitteet. Kulttuurialan toimijoiden
keskinäinen arvostus ja suhtautuminen tuntuu usein olevan kiinni toimintaympäristöstä.
Tämän opinnäyteyön tilaaja on Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon
koulutusohjelma. Valmistuvien työllistyminen kiinnostaa myös kulttuurituottajien
kouluttajia ja tutkimalla aihetta, voidaan koulutuksessa ottaa paremmin huomioon
työelämän vaatimuksia.
Tälle opinnäytetyölle ei ole asetettu varsinaista tutkimusongelmaa ratkaistavaksi, vaan
on lähdetty selvittämään rajatun ryhmän näkemystä aiheesta tapaustutkimuksen
menetelmällä. Tämä opinnäytetyö on alumnikartoitus, jonka tarkoitus on selvittää
kulttuurituotannon alumnien taustaa ennen opintoja, kokemuksia opintojen ajalta ja
työuraa sekä heidän kokemuksiaan ja näkemyksiään alasta sekä opinnoista.
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Alumnikartoituksen osalta ei voida puhua kovin systemaattisesta ja suunnitelmallisesta
etenemisestä. Lähtötilanteessa aihe määriteltiin hyvin abstraktisti koskemaan
Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelman alumneja. Luonnollisesti tämä ryhmä
on jo itsessään liian laaja tutkittavaksi opinnäytetyön puitteissa. Aihetta lähdettiin
rajaamaan oman mielenkiintoni perusteella sekä opinnäytetyön käytänteet huomioiden.
Aiheen tarkentuminen oli pitkä prosessi, sillä se tarjosi monta erilaista tutkimuslinjaa.
Alkuun päästiin laajasta aiheesta, joka käytännön vuoksi rajattiin koskemaan
Metropolian ja entisen Stadian kulttuurituotannon alumneja. Seuraavassa vaiheessa
etsittiin aiheeseen sopivaa aineistoa ja aiheesta tehtyjä muita tutkimuksia.
Kolmannessa vaiheessa tehtiin alumneille sähköinen kysely, jonka kysymysasettelua
ohjasi oma kokemukseni ja halu saada vastauksia tiettyihin asioihin. Tämän jälkeen oli
vuorossa tulosten analysointi oman kokemukseni sekä aineiston valossa.
Tämä alumnikartoitus antaa osviittaa moniin kysymyksiin, joita kulttuurituottajat ja alan
opiskelijat pohtivat ammatillisissa keskusteluissa. Oman kokemukseni mukaan yleinen
käsitys on, että kulttuurialalla työtehtävät vaihtelevat paljon ja ovat usein
projektiluontoisia usean ammattilaisen päätyessä yhä enemmän työllistämään itse
itsensä eli toimimaan freelancerina tai yrittäjänä. Tällöin moniosaajan taidot ovat
paikallaan. Lisäksi monissa projekteissa liikutaan taiteellisesti yli rajojen ja niissä
saattaa olla mukana toimijoita eri sektoreilta (julkinen, kolmas, yksityinen). Usein
yhteistyö sujuu paremmin kun tunnemme yhteistyökumppanimme taustat.
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Alumnikartoituksen tutkimuskysymykset

Kulttuurituottajat ovat hyvin erilaisia tiedoiltaan, taidoiltaan ja valmiuksiltaan. Osa on
otettu sisään nuorisopuolelle melkein suoraan lukiosta, kun aikuiskoulutukseen on
hakeutunut jopa jo vuosia alalla kokemusta keränneitä ammattilaisia. Vaikka koulutus
on monipuolinen ja sisältää paljon käytännön harjoittelua, kuten työharjoittelu ja
itsenäisiä projekteja, eivät nämä kuitenkaan anna samanlaista kokemusta kuin monilla
aikuisopiskelijoilla on jo ennen opintoja. Tutkintoon liittyvässä työharjoittelussa
tutustutaan työelämään, eikä työn vaativuus ole samalla tasolla kuin palkkatyössä.
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Tässä opinnäytetyössä kartoitetaan kulttuurituottajien ammatti-identiteettiä ja
toimintakenttää ja selvitetään, millaisia ammattilaisia Metropoliasta on valmistunut tai
on valmistumassa. Lisäksi etsin vastausta seuraaviin kysymyksiin:
1. Millainen on alumnin tausta ennen opintoja?
2. Miten alumnit ovat kokeneet opiskelun vaikuttaneen omaan ammattiidentiteettiin?
3. Ovatko alumnit tyytyväisiä valitsemaansa alaan ja miten he näkevät
tulevaisuuden?
Tämä opinnäytetyö rajataan Metropolian Ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon
koulutusohjelman sekä Metropolian edeltäjän Stadian viestinnän koulutusohjelmasta
kulttuurituotantoon erikoistuneisiin alumneihin ja juuri valmistumassa oleviin
kulttuurituotannon opiskelijoihin. Tutkimalla tuottajien työtä ja ammatti-identiteettiä,
selviää meille paljon toimintakentän vallitsevasta tilasta ja toiminnasta sekä sen
vaatimuksista koulutukselle.
Olen valinnut kolme lähdettä, joita käytän laajemmin tässä opinnäytetyössä aineistona
selvittäessäni vastauksia edellä esitettyihin kysymyksiin. Suurelta osin tässä
opinnäytetyössä haetaan kultturituottaja-alumnien kartoitukselle teoriataustaa Katri
Halosen väitöskirjasta Kulttuurituottajat taiteen ja talouden risteyskohdassa (2011).
Tässä väitöskirjassa Halonen haluaa syventää yleistä käsitystä kulttuurituottajien
roolista kentällä. Myöhemmin Halosen ajatukset ovat hieman kehittyneet, mutta tässä
väitöskirjassa esitetty teoria tukee hyvin omaa kokemustani.
Toisena lähteenä on yleisesti luovan alan opiskelijoiden työllistymistä käsittelevä
pamfletti Todistus taskussa – työelämä vastassa (Hohtokari, Uitto 2011). Tämä julkaisu
käsittelee aihetta ammattilaisten puheenvuorojen muodossa. Olen ottanut nämä
puheenvuorot käsiteltäväksi tähän opinnäytetyöhön kontrastin luomiseksi. Hohtokari ja
Uitto ovat sitä mieltä, että tällä hetkellä koulutus ja työmarkkinoiden odotukset eivät
kohtaa. Julkaisussa on haluttu herättää keskustelua ja pohdiskella luovan alan
koulutuksen sekä työmarkkinoiden kohtaamisesta. Metropoliasta tähän keskusteluun on
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ottanut osaa elokuvan, television ja esittävän taiteen koulutusohjelmien
koulutuspäällikkö Anitta Pankkonen-Rentola.
Lisäksi vertaan kartoituksen tuloksia omaa aihettani sivuavan Stadia
Ammattikorkeakoulusta (nykyisin Metropolia) valmistuneen kulttuurituottaja Tuomas
Järven opinnäytetyöhön Eiköhän me hyvät pärjätä (2007). Järven opinnäytetyössä
tutkittiin Metropolia Ammattikorkeakoulun edeltäjän Helsingin ammattikorkeakoulu
Stadian viestinnän koulutusohjelmassa vuosina 2001 ja 2002 aloittaneiden
kulttuurituotannon suuntautumisvaihtoehdon valinneiden tuottajauraa. Tutustuin tähän
ennen kuin aloitin oman työni ja se herätti mielenkiinnon tutkia mitenköhän me tällä
vuosikymmenellä pärjätään. Järven opinnäytetyötä ja sen tutkimuksen tuloksia kuvaa
työn nimi, joka on lainaus eräästä hänen saamastaan vastauksesta (Järvi 2007, s. 48).
Järvi päätyi opinnäytetyössään siihen tulokseen, että Stadian kulttuuripainotteisen
viestinnänkoulutusohjelman alumnit olivat suhtautuneet erittäin myönteisesti omaan ja
alan tulevaisuuteen sekä työmahdollisuuksiinsa. Sivuan myös Järven työn muita
teemoja, kuten pitkää opiskeluaikaa, sijoittumista alalle ja alan yrittäjyyttä.
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Koulutuksen tausta ja tavoitteet

Kulttuurituottaja AMK tutkinnon juuret kantavat vuosikymmenien taakse.
Koulutusohjelman taustalla on opistotasoinen kulttuurisihteerikoulustus. Työelämän
vaatimukset muuttuivat, eikä ollut enää tarvetta pääsääntöisesti julkista sektoria
palvelevaan koulutukseen, joten kulttuurisihteerikoulutus lakkautettiin 1990-luvulla ja
sen tilalle alettiin kehittää ammattikorkeakoulutasoista koulutusta (Halonen 2006, s.
250). Kulttuurituottajien koulutus on aloitettu hieman eri nimikkeillä vuonna 1998
Humakissa ja vuonna 1999 Stadiassa (nykyinen Metropolia), SAMK:ssa ja Sydvästissä
(nykyinen Novia). Nykyisin kulttuurituotannon ammattikorkeakoulutasoista koulutusta
annetaan Suomessa viidessä ammattikorkeakoulussa.
Tällä hetkellä ammattikorkeakoulut ja erityisesti kulttuurialan koulutus ovat joutuneet
opetusministeriön suunniteltujen leikkauksien kohteeksi, vaikka edellisillä
hallituskausilla on nimenomaan painotettu luovien alojen toiminnan kehittämistä.
Ammattikorkeakouluja ollaan yhdistämässä sekä kulttuurialan ohjelmia ollaan
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lakkauttamassa. Toistaiseksi ei tarkasti tiedetä mihin oppilaitoksiin leikkaukset
kohdistuvat, mutta kulttuurialan tämän hetkisistä noin 2100:sta aloituspaikasta ollaan
vähentämässä melkein 900 paikkaa.
3.1

Kulttuurituottajien koulutusohjelman tausta

Koulutusta koskevien opetussuunnitelmien sisällöt on yleisesti melko laveasti määritelty.
Opetussuunnitelmia ja niiden suunnittelua sekä hyväksymistä koskevaa järjestelmää ei
voi kutsua liian jähmeäksi, sillä kulttuurituotannon opetussuunnitelmat muuttuvat lähes
vuosittain (Halonen 2006, s. 254). Koulutuksen onkin muututtava ajan hengessä ja
vastattava yhteiskunnan tarpeisiin sekä tuottaa tarvittavia ammattilaisia kulttuurin
toimintakentälle. Tämä on tulkittavissa jopa ammattikorkeakouluja koskevassa
lainsäädännössä:

”Ammattikorkeakoulujen tehtävänä on antaa työelämän ja sen kehittämisen
vaatimuksiin sekä tutkimukseen ja taiteellisiin lähtökohtiin perustuvaa
korkeakouluopetusta ammatillisiin asiantuntijatehtäviin, tukea yksilön ammatillista
kasvua ja harjoittaa ammattikorkeakouluopetusta palvelevaa sekä työelämää ja
aluekehitystä tukevaa ja alueen elinkeinorakenteen huomioon ottavaa soveltavaa
tutkimus- ja kehitystyötä.”
(Ammattikorkeakoululaki 4 §, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2003/20030351)
Viime vuosikymmeninä on itse taiteen rinnalla herättäneet keskustelua kulttuurin
taloudelliset arviot, kulttuurivienti, kulttuurin työllisyys sekä luonnollisesti kaiken
kattavasti kentän toiminnan arvot yleensä. Edellä mainitut suhteessa itse taiteeseen ja
sen arvomaailmaan aiheuttavat voimakkaita tunteita, sillä taiteilijat eivät usein halua
rinnastaa taidetta esimerkiksi talouteen. Kuitenkin kulttuuriteollisen ajattelun
voimistumisen ja luovan talouden kehityttyä juuri taloudelliset arvot ovat nousseet
erittäin keskeiseen asemaan (Halonen 2011, s. 24). Tähän kehitykseen vastaa
Metropolian koulutusohjelma painottamalla kulttuurituottajien koulutuksessa
liiketalouteen liittyviä opintoja. Liiketaloudellisia ja yrittäjyyteen liittyviä opintoja
kaivattaisiin kuitenkin myös kaikilla muillakin luovien alojen koulutusaloilla (Hohtokari,
Uitto 2011, s. 35).
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3.2 Metropolia ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelma
Luovien alojen ja niiden kehittymisen merkitystä on tutkittu muun muassa erilaisten
talousstrategioiden suunnittelun yhteydessä. Maailmantalouden epävakaa tila on
jatkunut jo joitakin vuosia ja tämä on pakottanut etsimään uusia toimintamalleja, joilla
voidaan ylläpitää ja parantaa taloustilannetta Suomessa. Näitä uusia toimintamalleja
etsittäessä on luova talous noussut vahvasti esille ja yhtenä kehitysehdotuksena on
noussut esille luovien alojen ja liiketoiminnan liittäminen toisiinsa (Loppuraportti työ- ja
elinkeinoministeriön Luovan talouden strategisesta hankkeesta 2008-2011, s.13).
Aikaisemmin olen tuonut esille, kuinka ammattikorkeakoulun tehtävä on tuottaa
työelämään sen tarvitsemia ammattilaisia asiantuntijatehtäviin. Kulttuuriala tarvitsee
tällä hetkellä ammattilaisia, jotka ymmärtävät talouden merkityksen kulttuurikentällä.
Tässä välissä avaan Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelman
opetussuunnitelmaa, joka vastaa ajan haasteisiin ja tähtää tuottamaan kentälle
ammattilaisia, joiden vahvuutena on liiketaloudellinen osaaminen sekä hyvät
projektityöskentelyn taidot laajan kulttuurikentän tuntemuksen lisäksi.

”Tutkintonimikkeeseen kulttuurituottaja (AMK) johtavat opinnot antavat perusvalmiudet
kulttuurituotannon eri osa-alueilla asiantuntijatehtävissä työskentelemiseen tai
yrittäjänä toimimiseen niin kaupallisissa, julkisissa kuin kolmannen sektorin
organisaatioissa. --- Kulttuurituotannon opiskelu Metropoliassa on liiketaloudellisesti
painottunutta ja tähtää työelämän arvostamaan yksilölliseen ammattitaitoon. Opiskelija
erikoistuu tiettyyn kulttuurialaan, tuotannon alueeseen tai kohderyhmään.”
(http://www.metropolia.fi/haku/koulutustarjonta-nuoret-kulttuuri/kulttuurituotanto/)
Koulutusohjelman esittelyssä luvataan, mutta myös vaaditaan paljon. Monessa muussa
ammatikorkeakoulujen koulutusohjelmassa on työnkuva tutkinnon suorittaneella
huomattavasti spesifimpi, esimerkiksi elokuva ja televisio alan medianomit, jotka
erikoistuvat oman alansa tehtäviin selkeämmin (mm. kuva ja leikkaus,
käsikirjoittaminen, ääni, tuotanto). Kulttuurituottajien odotetaan olevan valmiita
työskentelmään kaikilla alansa prukdtioiden osa-alueilla, eri yhteiskunnan sektoreilla,
joiden toimintaympäristöt ja –periaatteet ovat hyvin erilaisia toisistaan, puhumattakaan
kaikista kulttuurin eri aloista aina urheilusta korkea kulttuuriin, joiden
kulttuurialakohtaiset sisällötkin ovat erittäin laajoja ja toisistaan poikkeavia.
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Vaikka opintojen sisällön skaala on laaja, erikoistuminen on mahdollista valitsemalla
syventäviin sekä vapaasti valittaviin opintoihin oman kiinnostuksen mukaisia
opintojaksoja ja suorittamalla työharjoittelun sekä itsenäiset projektit omakseen
tuntemallaan alueella. Liiketalouden painotus toteutuu erittäin suurella määrällä
opintopisteitä, jotka koostuvat taloushallinnon, yrittäjyyden ja muista aiheeseen
liittyvistä opintokokonaisuuksista.
Koulutus rakentaa opiskelijan identiteettiä ammattilaisena ja kentän odotusten tulisi
olla lähellä tämän ammattilaisen mielikuvaa itsestään.

” (Luova) Ala tarvitsee konkreettisen ammattitaidon omaavaa kehittymiskykyistä
työvoimaa. Tarvitaan henkilöitä, jotka sopeutuvat nopeasti muuttuvaan
työympäristöön, oli sitten kyse kirjavasta tiimistä erilaisine luonteineen tai yllättävistä
tilanteista.” (Hohtokari, Uitto 2011, s. 8)

4

Kulttuurituottajan ammatti-identiteetti ja toimintakenttä

Metropolian kulttuurituotannon koulutusohjelman esittelyssä kulttuurituottaja
määritellään seuraavasti:

”Kulttuurituottaja on kulttuurihankkeiden mahdollistaja, joka organisoi ja johtaa
tuotannollista toimintaa. Tuottaja vastaa siitä, että kulttuuritapahtuma tai -palvelu
suunnitellaan hyvin ja toteutetaan realistisesti ja että se tavoittaa asiakkaansa sekä
saavuttaa taiteelliset päämääränsä.”
Hankkeiden mahdollistaja on iso vaatimus. Myöskin johtotehtävät ovat valmistuvalle
kulttuurituottajalle usein mahdollisia vuosien kokemuksen jälkeen. Mutta oman
kokemukseni mukaan realismia on se, että kulttuurituottaja tasapainoilee aina talouden
ja taiteen välimaastossa yrittäen samaan aikaan toteuttaa produktioita siten, että
käytettävissä on riittävät resurssit ja produktiot saavat yleisönsä, kun samaan aikaan
taiteen tekijä haluaa kieltää teostensa sekä toimintansa rinnastamisen
markkinatalouteen, jossa tarjonnan usein määrää kysyntä.
Kulttuurituottaja-ammattinimike on melko tuore eikä sitä voida pitää yleisesti
tunnettuna. Tämä nimike otettiin käyttöön kunnissa vasta 2000-luvulla (Halonen 2006,
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s. 251). Selkeyden vuoksi, lainaan tässä Halosen käyttämää määritelmää
kulttuurituottajista:

”kulttuurituottaja on yleisnimike joukolle ammattiryhmiä, joiden ammatillinen toiminta
keskittyy taiteilijan tai kulttuurisisällön luojan ja kuluttajan väliin.” (Halonen 2011, s.
13)
Mielestäni tämä määritelmä kuvaa hyvin sitä joukkoa, jota on tähän opinnäytetyön
tutkimukseen haastateltu. Määritelmä on hyvin yleisluontoinen eikä kategorioi liikaa.
Kulttuurituottajan ammatti-identiteetti on jatkuvassa käymistilassa aina siitä asti kun
hän päätyy koulun penkille tavoitteenaan kulttuurituottajan tutkinto. Tästä alkaen
hänestä tulee osa suurta ryhmää, jotka etsivät omaa paikkaansa kulttuurikentällä,
jossa vallitsevat hyvin ristiriitaset arvot. Luova ala kaipaa tällä hetkellä alan
ammattilaisia, jotka kykenevät hahmottamaan kokonaisuuksia (Hohtokari, Uitto 2011,
s. 8).
4.1

Kulttuurituottajien kentälle sijoittumisen vaikutus identiteetin kehittymiseen

Kulttuurituottaja aina jollakin tasolla kahden kentän välissä: taiteen ja talouden. Vaikka
kuinka halutaan pyrkiä toimimaan pyytetttömästi ja korostamaan taidetta sellaisenaan,
elämyksellisenä elementtinä, ei voida pois sulkea talouden vaikutusta taiteeseen ja
tuotantoprosessiin. Talous on aina mukana jossain roolissa, olipa kyse sitten millaisesta
produktiosta tahansa. Teos vaatii aina resurssit toteutakseen eikä taiteilijakaan pyhällä
hengellä elä. Julkisin varoin toteutetuissa tuotannoissa tai apurahoin toimivan
taiteilijankin teos on aina jonkin taloudellisen toiminnan jatkumo, vähintäänkin sillä
tasolla, että kulttuurille myönnetyt tuet ovat talouden ja yhteiskunnan
kulttuuripolitiikan vaikutusten alla. Kulttuurituotannon kentälle mahtuu kuitenkin
laidasta laitaan erilaisten arvomaailmojen yhtälöitä kun tarkastellaan kulttuurikentän
rakennetta tarkemmin.

9

Kuvio 1: Tässä kuviossa on havainnollistettu, kuinka kulttuurikenttä jakautuu kahteen
alakenttään sekä kuinka taloudellisen ja kulttuurisen pääoman tavoittelu esiintyy näillä
kentillä. (Mukaillen Halonen 2011, s.22-23, mukaillen Bourdieu)
Suppean tuotannon kentällä pyritään sulkemaan pois kysynnän vaikutus
kulttuurisisältöön sekä tavoitteena on tuottaa ’puhdasta’ taidetta (Halonen 2011, s. 23).
Teoksen toivotaan menestyvän, mutta yleisön on itse löydettävä teos eikä tekijät joudu
arvojensa vastaisesti mitenkään toimillaan edesauttamaan menestystä. Taidetta
tehdään taiteen vuoksi ja tavoitellaan kulttuurista pääomaa arvostuksen ja
tunnustusten myötä, kaupallisuuden sijaan (s. 24).
Massatuotannon kenttää Halonen on kuvaillut Bourdieun (Halosen keskeinen lähde)
teoriaa mukaillen lähinnä suppean kentän havaintoja reflektoimalla (Halonen 2011, s.
24). Bourdieun johtopäätös massatuotannon kentän toiminnasta on, että sen toimijat
ovat lähtökohtaisesti avoimempia taiteen ulkoisten tahojen vaikutuksille ja yhteistyöhön
näiden kanssa sekä samalla alistuvaisia näiden ulkoisten tahojen asettamille
vaatimuksille (Halonen 2011, s. 24). Massatuotannon kentällä määrää enemmän
kysyntä ja markkinat (Bourdieu (1996/1992, s. 142) eikä kulttuuriselle pääomalle
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anneta yhtä paljon arvoa. Menestystä mitataan taloudellisin mittarein ja menestys on
yhtä kuin produktion tuotto. Kun produktio tuottaa taloudellista voittoa, on tällöin
massatuotannon kentällä paremmat resurssit kuin suppean tuotannon kentän
produktioilla (Halonen 2011, s. 24).
Kuvio 1 kuvaa mielestäni hyvin sitä ajatusmaailmaa, joka on varmasti monen omaa
ammatti-identiteettiään pohtivan ja rakentavan kulttuurituottajan mielessä. Sillä
lähtökohtaisesti jo taiteiden opteuksessa eri taiteen lajit arvotetaan suhteessa toisiinsa
niiden tuottaman kulttuurisen ja taloudellisen pääoman perusteella, vähintäänkin
mielikuvien tasolla. Esimerkiksi ooppera arvotetaan korkeakulttuuriksi. Sillä ei ole
suhteessa populaarikulttuuriin yhtä paljon kysyntää ja Suomessa ooppera taiteenlajina
pysyy hengissä, koska sitä tuetaan julkisin varoin. Kuitenkin samaan aikaan se on
tietyllä tavalla elitististä taidetta, sillä kaikilla ei ole siihen varaa. Populäärikulttuuri on
usein helpommin saavutettavaa, mikä tekee siitä myös kysytympää. Muun muassa
tämän tyyppinen pohdiskelu vaikuttaa siihen, miten kulttuurituottajan sijoittuminen
kentälle vaikuttaa hänen ammattinsa arvostukseen. Populäärikulttuuriksi laskettavan
popmusiikin parissa työskentelyä ei välttämättä arvosteta verrattuna korkeakulttuurin
parissa työskentelevään yhtä paljon.
Halonen toteaa, että juuri välittäjän toiminnassa konkretisoituu suppean tuotannon ja
massatuotannon kenttien erot. Kulttuurituottaja toimii taiteen parissa, mutta samaan
aikaan työ keskittyy taloudelliseen pääomaan: sen hankkimiseen, taloudellisten
resurssien hallinnoimiseen tai produktion toteuttamiseen kannattavasti.
Välittäjäammateissa toimivat tasapainoilevat eri intressien välimaastossa ja joutuvat
samalla keräämään pääomaa oman toimijapositionsa parantamiseen kulttuurituotannon
kentällä (Halonen 2011, s. 26). Tuotantojen rahoituspohja on monipuolistunut niin
suppean kuin massatuotannon kentällä ja kulttuurituottajilta odotetaan laajaa
liiketaloudelista osaamista erilaisten rahoitusmuotojen hallitsemiseen (Halonen 2011, s.
27). Tämä edellyttää koko kentän kattavaa asennemuutosta, mikä on luonnollisesti
erityisen vaikeaa taiteilijalähtöiselle joukolla, jonka arvostuksen saavuttaminen
pohjautuu taidemaailman talousarvoja vastustavalle illuusiolle. Näitä talouden
hallitsevia välittäjäammatissa toimivia tarvitaan, mutta ei välttämättä arvosteta
taiteilijakunnan puolelta. Tuottaja joutuu ratkaisemaan näiden kahden kentän arvojen
ja toimintatapojen välisen ristiriidan, mikä samalla ohjaa heidän produktiovalintojaan ja
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vaikuttaa kulttuurituottajien urien rakentumiseen kulttuurituotannon kentän toimijana
(Halonen 2011, s. 27).
Tuottajan työssä olen huomannut oman arvomaailmani muuttuvan ammattilaistumisen
myötä. Ennen opintoja ja opintojen alussa koin olevani enemmän ideologisen
kulttuuritoiminnan toiminnan kannalla, enkä arvostanut kulttuurin tuottamaa
taloudellista pääomaa. Kokemuksen kartuttua asenne on muuttunut ja taloudellisesta
pääomasta on tullut tavoiteltavamp, sillä olen ymmärtänyt sen toiminnan voimavaraksi.
Tämä ei kuitenkaan ole vaikuttanut omaan identiteetin kehittymiseen negatiivisesti
enkä myöskään koe työni arvostettavuuden laskeneen. Oma identiteetti on vahvistunut
sen tiedon myötä, jonka avulla voi hallita paremmin talouden vaikutuksia omaan
toimintaan kulttuurin parissa, sen sijaan, että sen kokisi edelleenkin olevan toimintaa
määräävä tekijä.
4.2

Kollektiivinen ammatti-identiteetti

Halonen tuo väitöskirjassaan esille näkökulman kulttuurituottajien kolleketiivisesta
ammatti-identiteetistä (Halonen 2011, s. 21). Kulttuurituottajat toimivat ns.
välittäjäammatissa, jota tässä yhteydessä tulkitaan siitä näkökulmasta, miten toimija
sijoittuu taiteen luomisen ja vastaanottamisen väliin sekä miten he saattavat vaikuttaa
tuotantoprosessin kautta lopputulokseen. Tässä tapauksessa kyse ei ole passiivisesta
toimijasta: teos on taiteilijan luomistyön lopputulos, mutta siihen voidaan vaikuttaa
tuotantoprosessin kautta, johon osallistuu taiteilijan lisäksi myös muita toimijoita
(Halonen 2011, s.17). Kulttuurituottajat ovat näitä muita toimijoita ja jakavat
kollektiivisesti halun tulla tunnustetuksi kulttuuriammattien joukkoon. Kuten Halonen
toteaa oman tutkimuksensa pohjalta, työn kutsuminen ”kulttuurityöksi” tuo mukanaan
kentän illuusion värittämiä arvohierarkioita ja näin erottelee sitä muusta työstä. Tämä
yhteinen illuusio on usko toimintakentän päämääriin ja toimintamalleihin sekä
näkemykseen siitä, millaiset asiat ovat kentällä tavoittelun arvoisia: työn pyyteettömyys
sekä taiteen itseisarvon korostaminen (Halonen 2011, s. 21). Viime aikainen kehitys on
kuitenkin muokkaamassa tätä arvoajattelua. Keskustelu luovasta taloudesta ja
kulttuuriteollisuudesta ovat nostaneet taloudellisten arvojen merkitystä (Halonen 2011,
s. 24).
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4.3

Asiakaslähtöinen toiminta

Aikaisemmin olen avannut ajan, yleisen keskustelun, tuotantokentän arvojen ja
talouden vaikutusta kulttuurituottajan arvoihin ja ammatti-identiteettiin. On kuitenkin
huomioitava myös kuluttajien eli yleisön vaikutus puhuttaessa kulttuurituottajasta
välittäjäammattina. Viimeisten 20 vuoden aikana kuluttaja on saanut merkittävämmän
aseman yhtenä kulttuurituotannon kentän toimijaryhmänä ja sen vaikutus toimintaan
on tunnustettu sekä joillakin tasoilla kuluttaja myös osallistuu siihen (Halonen 2011, s.
28). Vaikka kuinka yritetään pitää kiinni taiteilijoiden pyytettömyyden aatteesta oman
työnsä suhteen, on kuitenkin taustalla aina se, että taidetta tehdään ihmisille eli
kuluttajille. Jos sillä ei tavoitella tuottoa, niin vähintään huomiota. Kulttuurituottajat
ovat tässä välissä rakentamassa siltaa taiteilija/ taiteen ja yleisön välille. Ilman yleisöä
ei tuottajalla olisi tässä yhtälössä merkittävää roolia. Tuotteistamisprosessiin sisällytetyt
mekanismit, joilla tuottaja pyrkii tunnistamaan kuluttajien mieltymyksiä, vastaamaan
niihin ja muokkaamaan niitä, ovat jääneet vain vähälle huomiolle (Halonen 2011, s.
29). Esimerkiksi monikansallisissa yrityksissä populaarikulttuurituottajat pyrkivät
tunnistamaan potentiaalisten ostajien mieltymyksiä ja tarjonta perustuu kysyntään
(Halonen 2011, s. 29). Puhuttaessa suomalaisesta kulttuurituottajan stereotypista ei
mennä ihan näin pitkälle laskemoinnissa, mutta meidän on kuitenkin tunnustettava
tiettyjen asioiden vaikutus. Kulttuurituottajan tulee tunnistaa kuluttajan mieltymykset ja
tuntea keinot, miten lähestyä kuluttajaa sekä miten saada yleisö kiinnostumaan.
Viime aikoina kulttuurituotanto on saanut myös uusia muotoja, kun eri sektoreilla on
ymmärretty kulttuurin tarjoamat mahdollisuudet esimerkiksi sosiaalisen hyvinvoinnin
parantamiseksi tai ympäristön suunnittelussa. Tässäkin on toisaalta kaksi puolta:
samaan aikaan kun kulttuuri mukautuu aikaansa ja saa uusia muotoja ja
mahdollisuuksia, vaikuttaa se myös taiteilijoiden identiteetin kehittymiseen. Taiteesta
on tullut entistä enemmän väline, kun kulttuurista on tullut asiakaslähtöistä. Vanha
käsitys taiteilijasta on osittain korvautunut uudella näkemyksellä taiteilijasta ja
taiteilijalle on luotu uudenlainen rooli yhteiskunnassa sekä osana sen toimintoja
(Halonen 2011, s. 29).
Tällä hetkellä on käynnissä sosiaali- ja terveysministeriön aloittama Taiteesta ja
kulttuurista hyvinvointia- toimintaohjelma, jota varten on koottu koordinaatio- ja
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seurantaryhmä. Tämän ohjelman tarkoitus on tehdä tunnetuksi kulttuurin vaikutus
hyvinvoinnin edistämiseksi sekä seurata 18 toimenpide-ehdotuksen toteutumista,
joiden avulla taide ja kulttuuri edistävät terveyttä ja hyvinvointia. Tämä ohjelma
sijoittuu vuosille 2010-2014, joten sen vaikutuksia on tässä vaiheessa vaikea arvioida,
mutta tässä on erinomainen esimerkki asiakaslähtöisesti tavasta lähestyä taidetta ja
miten kulttuuria voidaan käyttää yhteisössä muutenkin kuin yhden suuntaisena
toimintona (taiteilijalta yleisölle) (www.stm.fi/vireilla/tyoryhmat/kulttuuri_hyvinvointi). Tämä
ohjelma on esimerkki kulttuuritoiminnasta, jolle on ”asetettu sosiokulttuurisia
tavoitteita, jotka liittyvät muun muassa syrjäytymisen ehkäisyyn ja sosiaaliseen
eheyteen sekä kansalaisten henkisen hyvinvoinnin monipuoliseen lisäämiseen (Halonen
2011, s. 29)”.
Kulttuuria on käytetty myös alueellisen vetovoiman lisäämiseksi. Hyvänä esimerkkinä
tästä on erilaiset hankkeet, joilla saadaan koko Euroopan huomio yhteen kaupuniin eli
Euroopan kulttuuripääkaupunki ohjelma. Tämä ohjelma on Euroopan parlamentin ja
komission päättämä ohjelma, joka auttaa tuomaan esiin kulttuurien rikkautta,
moninaisuutta ja yhteisiä piirteitä
(http://europa.eu/legislation_summaries/other/l29005_fi.htm). Pienemmässä mittakaavassa
kulttuuria voidaan hyödyntää lisäämään viihtyvyttä (julkisten tilojen tilataideokset) tai
järjestää erilaisia paikallisia tapahtumia lisäämään paikkakuntien vetovoimaa.
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Kuvio2: Tässä kuviossa on hahmoteltu ajatusta siitä, miten taiteen lähtökohdat
sijoittuvat kulttuurituotannon kentälle. Tämä on mukailtu Halosen esittämien
ajatuksien pohjalta. (Halonen 2011, s. 58)
Nämä edellä kuvatut toimet ja kuluttajalähtöisyys ovat vaikuttaneet kulttuurituottajien
työhön ja asemaan positiivisesti. Kehitys on luonut uudenlaisia mahdollisuuksia
työllistyä kulttuurituotannon kentällä sekä lisännyt tuottajille erilaisia rooleja joissa
toimia.
4.4

Kulttuurituottajien sijoittuminen kentälle

Katri Halosen väitöskirjan johtopäätöksessä todetaan tutkimustuloksien perusteella,
kumoten yleisen uskomuksen siitä, että uusien valmistuvien alan toimijoiden
ensisijainen mahdollisuus työllistyä on itsensä työllistyminen. Halosen mukaan
tutkimukset ovat osoittaneet, että harva luo oman työpaikkansa. Sen sijaan
kulttuurituottajat toimivat useimmiten kaikilla eri sektoreilla vakituisessa sekä
kokopäiväisessä työsuhteessa ja vain harva rakentaa työllisyytensä lyhyiden
työsuhteissa tai yrittäjyyden kautta (2011, s. 77). Yleisesti luovien alojen puolesta
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puhuvat Marit Hohtokari ja Markku Uitto ovat toista mieltä; Todistus taskussa –
työelämä vastassa -julkaisussa asiantuntijat Hohtokari ja Uitto lähtevät siitä
väittämästä liikkeelle, että suurin osa luovan alan työpaikoista on yrittäjyyden varassa
sen monissa eri muodoissa. Työllistyminen näillä aloilla tapahtuu freelancerina,
lyhyemmissä projektitoimeksiannoissa tai pienissä luovan alan yrityksissä (Hohtokari,
Uitto 2011, s. 6).
Järven opinnäytetyössä selvitettiin vuonna 2001 ja 2002 Stadissa aloittaneiden
kulttuurituottajien työllistymistä ja näkemyksiä alasta. Tässä työssä kulttuurituottajien
todettiin työllistyvän melko hyvin työmarkkinoilla: noin 75% valmistuneista vastaajista
ja 71% kaikista vastaajista (koko ryhmä 21 vastaajaa) oli työllistynyt kulttuurialalle
(Järvi 2007, s. 31). Oma yrittäjyys ei tässä tutkimuksessa noussut erityisemmin esille,
sillä vain 17% valmistuneista vastaajista oli ilmoittanut toimivansa yrittäjänä ja
nämäkin vain osa-aikaisena yrittäjänä. Vaikka vain pieni osa toimi yrittäjänä, oli sitä
kuitenkin harkinnut jopa 73% vastaajista (Järvi 2007, s. 50). Järvi kysyi kaikilta
vastaajilta nykyistä työnantajatahoa ja mille sektorile tämä sijoittuu: yksityinen sektori
nousi selkeästi suurimmaksi työnantajaksi 71% osuudella (Järvi 2011, s. 32).
4.5

”Tuottaja tunnistetaan tuotannoistaan”

Tutkimuksessaan tuottajan positiosta kentällä Halosen huomion kiinnitti kaksi
keskeisintä muuttujaa: sisällöllinen jännite, jonka aiheuttaa suppean tuotannon ja
massatuotannon kenttien väliset arvostuserot sekä jännite, joka syntyy tuottajan
valitessa työnsä, jolloin hän joutuu miettimään, palveleeko hänen toimintansa
ensisijaisesti taiteilijaa vai loppukäyttäjää (Halonen 2011, s. 57). Kun tuottajat arvioivat
itseään tai muita tuottajia, lähestytään aihetta usein tuotantojen kautta: tuottaja
tunnistetaan tuotannoistaan (Halonen 2011, s. 57).
Kuten edellä on aihetta avattu, kulttuurin toimintakenttä on erittäin monimuotoinen,
jossa kullakin osa-alueella on erilainen arvomaailma (kolmas, julkinen, yksityinen),
puhumattakaan muista toimintaympäristöön ja sen toimintoihin vaikuttavista tekijöistä
(rahoitus, aatteet, tavoitteet yms). Kun kentän ja toimintaan vaikuttavien tekijöiden
perusteella määritellään kulttuurituottajia, ei tästä voida saada yhtä selkeää
määritelmää aikaiseksi.
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Kuvio 3: Tässä kuviossa hahmotetaan kenttää tuotannon tavoitteiden valossa sekä eri
toimijoiden sijoittumista kulttuurituottannon kentälle. Tässä on yhdistetty eri tuottajan
positioon vaikuttavia teemoja (Mukaillen Halonen 2011, s. 58).
Sektoreiden merkitys ja tuotantojen tavoitteet suhteessa näihin eri sektoreiden
toimijoihin, näyttelevät merkittävää osaa kulttuurituottajien keskuudessa, sillä
kulttuurituottajat kokevat ne merkityksellisiksi oman sekä muiden tuottajien
määrittelyssä (Halonen 2011, s. 58). Tämä kuvio havainnollistaa sitä ajatusta, että
toimiessaan tietyllä sektorilla, sijoittuu hänen toimintansa tietylle kulttuurikentän
alueelle sekä tavoitteet määrittelevät sen, ketä tuottaja toiminnallaan ensisijaisesti
palvelee (Halonen 2011, s. 58). Kuvion mukaan, esimerkiksi jos kulttuurituottajan
työnantajana on yritys ja tuottajan työtehtävä on voittoa tavoittelevassa produktiossa,
saa hän vähemmän arvostusta kuvion toiseen päähän sijoittuvan tuottajan näkemyksen
mukaan, joka kokee oman työnsä päämäärät (palvella organisaation tavoitteita tai
taidetta) merkityksellisemmiksi saavuttaen ensisijaisesti kulttuurista pääomaa
taloudellisen pääoman sijaan.
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5

Case kuvaus: Metropolian kulttuurituotannon alumnit

Tapaustutkimuksen kohteena on Stadian viestinnän koulutusohjelman
kulttuurituotantoon erikoistuneet alumnit, Metropolia ammattiorkeakoulun
kulttuurituotannon koulutusohjelman alumnit ja juuri valmistumassa olevat opiskelijat.
5.1

Tapaustutkimuksen menetelmä

Tämä opinnäytetyö on tapaustutkimuksen menetelmällä toteutettu selvitys, jolla pyrin
selvittämää tiettyjen oletusten ja kysymysten todellista tilaa. En käytä tässä käsitettä

ongelma tai ongelman ratkaiseminen, sillä tässä opinnäytetyössä ei varsinaisesta
yritetä ratkaista mitään, vaan tuottaa uutta tietoa sekä todentaa aikaisemmin tehtyjä
tutkimuksia (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2008, s.19). Tuotettua tietoa voidaan käyttää
olemassa olevien ongelmien luonteen ymmärtämiseksi sekä ratkaisemiseksi (Hirsjärvi,
Remes, Sajavaara 2008, s. 19). Kysely välitettiin alumneille sähköpostitse sekä
sosiaalisenmedian välityksellä. Kysely oli avoinna kuukauden ajan vuoden 2011 lopussa
ja kyselyyn vastasi yhteensä 14 kulttuurituotannon alumnia sekä kolme juuri
valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa eli kyselyyn saatiin yhteensä 17 vastausta.
5.2

Oma esiymmärrys osana kartoitusprosessia

Oma esiymmärrykseni on hiljaista tietoa, jota on vaikea kattavasti määritellä, sillä se
perustuu kokemukseen. Omalla hiljaisella tiedollani on ollut vaikutusta tässä
opinnäytetyössä enkä ole pyrkinyt tässä selvityksessä objektiivisuuteen, vaan
selkiyttämään omia käsityksiäni aiheesta. Määrittelen itseni suhteessa tähän
opinnäytetyöhön asiantuntijana, sillä kuulun samaan ryhmään kuin tutkimuksen kohde.
Ihminen kerää tietoa jatkuvasti omassa arjessaan kokemuksiensa kautta ja vaikka sitä
ei suoraan tiedosteta, suurin osa kokemuksen kautta kertyneestä tiedosta on sidoksissa
tutkimuksella tuotettuun tietoon (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 2008, s.19).

”Ammattilaisella on käsitys, että jokin toiminta on hyvä ja tuottaa tulosta, mutta hän ei
pysty välttämättä määrittelemään mihin tämä tieto perustuu.” (Toikko, Rantanen 2009,
s. 40)
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Paitsi tutkimusaiheen valintaan ja itse tutkimukseen vaikuttaa suuresti omat
kokemukseni kulttuurituottajana ja alan opiskelijana. Luonnollisesti analysoidessani
tutkimuksen tuloksia kulttuurituottajan identiteetistä ja muiden alumnien kokemuksia,
en voi olla reflektoimatta niitä omiin kokemuksiini. Oma kokemukseni on peräisin
toiminnastani kulttuurin parissa erilaisissa rooleissa: harrastelijana, työntekijänä ja
yrittäjänä sekä kolmannella, julkisella ja yksityisellä sektorilla. Sen sijaan, että olisin
yrittänyt poistaa näiden vaikutusta, käytin sitä hyväkseni.
Käsitykseni itsestäni eli identiteettini ammattilaisena on vuosien varrella kehittynyt ja
koen olevani työurallani kulttuurituottajana sellaisessa vaiheessa, jossa pystyn
analysoimaan eri kehitysvaiheita suhteessa tämän opinnäytetyön teemoihin, eli mikä on
oma taustani, mitkä ovat olleet valinojeni vaikuttimet, miten eri toimintakentät ovat
vaikuttaneet ajatteluuni ja miten arvotan muita toimijoita suhteessa omaan toimintaani.
Tämä on osaltaan sekä helpottanut työtäni, sillä tunnen tutkimuksen kohteet ja kentän,
mutta asettaa haasteita, sillä joudun tavaliista enemmän pohdiskelemaan omien
mielipiteitteni ja asenteitteni vaikutusta opinnäytetyön tuloksiin.
5.3

Kyselytutkimus

Valitsin tiedunkeruun menetelmäksi strukturoidun kyselyn (ks. kyselylomake liite 1).
Kyselytutkimus suoritettiin sähköisesti. Yksi menetelmän valinnan perusteista oli tavoite
saavuttaa mahdollisimman laaja otos. Kysely lähetettiin Facebookin, sekä omien ja
opettajien kontaktieni kautta noin 50:lle kulttuurituotannon alumnille. Tarkkaa lukua on
mahdotonta määritellä, sillä sitä on saatettu lähettää myös eteenpäin.
Kyselytutkimukselle ominaista on helposti saavutettava laaja tutkimusaineisto, se on
menetelmänä nopea ja vastauksien käsittely on mahdollista tilastollisesti (Ojasalo,
Moilanen, Ritalahti 2009, s 108).
Tiedonkeruutekniikka vaikuttaa siihen, että ei voida arvioida millä vakavuudella asiaan
on paneuduttu. Kyselylomakkeen suunnittelussa pyrittiin saamaan mahdollisimman
paljon vastauksia tekemällä kyselystä selkeä ja sopivan pituinen, sillä keskimääräinen
vastausaika tämän tyyppisissä kyselyissä on suositeltu 15-20 minuutin pituiseksi
(Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, s 116). Tämän menetelmän heikkoutena on pidetty

19

kerätyn tiedon pinnallisuutta (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, s 108), mutta koin
tämän menetelmän sopivan tarkoitukseeni.
Tämän menetelmän valintaan vaikutti myös halu ottaa etäisyyttä selvityksen kohteisiin.
Henkilökohtaisesti tehtävissä haastattelututkimuksissa osapuolien vuorovaikutus on
oleellinen tekijä ja haastattelija voi vaikuttaa vastauksiin (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti
2009, s 108) haluamattaankin esimerkiksi omalla roolillaan tai julkituomillaan
mielipiteillään. Aineisto kerättiin kyselyllä, koska en halunnut, että minun omat
ennakkoasenteeni ja osin kriittinen suhtautuminen joihinkin tutkittaviin asioihin
vaikuttaisi esimerkiksi haastattelutilanteeseen. Osa vastaajista oli omia
opiskelijakollegoitani, joiden kanssa olen aikaisemmin keskustellut aiheesta.
5.4

Alumnikartoituksen kysymykset

Kyselylomakkeen ja kysymysten taustaksi tutustuin aiheeseen liittyvään kirjallisuuteen
tarkentaakseni itselleni, mitä haluan tällä tutkimuksella selvittää. Osa kysymyksistä oli
laadittu valmiiden vastausvaihtoehtojen mukaan. Vastaajilla on aikaisempaa tietoa
aiheesta oman kokemuksensa kautta, joten avoimissa kysymyksissä pystyttiin
kysymään yksityiskohtaisempia kysymyksiä (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, s 109).
Kyselyn (liite 1) ensimmäisessä osassa kysyttiin vastaajan sisääntuloryhmä sekä
vastaajan rentouttamiseksi sekä mielen johdattelemiseksi luovempaan tilaan pyydettiin
kuvailemaan, jos kulttuurituotannon koulutus olisi eläin, mikä eläin se olisi ja miksi.
Kysymys itsessään on melko abstarkti, mutta rivien välistä voidaan jo tässä vaiheessa
tulkita vastaajan asennetta.
Toisessa vaiheessa kyselyssä haluttiin selvittää vastaajan aikaisempaa koulutusta ja
koulumenestystä. Työkokemusta ennen opintoja haluttiin myös selvittää ja tässä oli
annettu vastausvaihtoehdoiksi vapaaehtoistyö, yhdistystyö, palkkatyö, muu kuin
kulttuurialan työkokemus sekä työttömyys. Kunkin kohdalla sai vastata annettun
aikamääreen perusteella skaalalla ei yhtään – yli 2 vuotta.
Hakuvaiheesta tiedusteltiin aikaisemman kokemuksen vaikutusta päätökseen hakea
koulutukseen ja jos tähän vastasi myönteisesti, annettiin lisäkysymys ’miten kokemus
vaikutti’ avoimena kysymyksenä. Muita kysymyksiä oli hakuvaihtoehdon ensisijaisuus,
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muihin alan oppilaitoksiin hakeminen ja osuiko valinta kohdalle heti ensimmäisellä
kerralla. Tässä vaiheessa vastaajalle toivottiin palautuneen mieleen hakuvaihe ja osion
viimeinen kysymys oli avoin kysymys odotuksista sekä motivaatiosta hakeutua alan
koulutukseen.
Opintovaiheen kysymyksissä tiedusteltiin opintojen etenemistä, siihen vaikuttaneita
tekijöitä, kuinka paljon vastaaja oli saanut opintoja hyväksi luettua eri perustein sekä
miten koulutus vaikutti vastaajan ajatuksiin tulevaisuudesta sekä oman ammattiidentitettin kehittymiseen. Lisäksi tiedusteltiin kuinka paljon vastaaja oli työskennellyt
opintojen aikana. Tässä kulttuurialan työt ja muut työt oli eritelty.
Toiseksi viimeinen osio käsitteli aikaa valmistumisen jälkeen. Tässä osiossa melkein
kaikki kysymykset olivat avoimia, koska tämän osion tavoitteena oli saada
yleisluontoisempaa tietoa ja kartoittaa vastanneiden ajatuksia syvemmin. Kysymykset
käsittelivät työuraa valmistumisen jälkeen, työtehtäviä, tyytyväisyyttä alaa kohtaan
sekä koulutusta ja mielipiteitä sen vahvuuksista ja heikkouksista mahdollisuuksista ja
uhkista.
Kysymyksiä joihin oli annettu valmiit vastausvaihtoehdot, tuottivat määrällistä eli
kvantitatiivista tietoa (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, s. 119). Saatua tietoa
käsiteltiin perustavan menetelmän periaatteiden mukaan > pois, tilalle Saatua tietoa
analysoitiin kokoamalla arvoja graafeiksi, joista kokonaiskuva voi hahmottua. ja tällä
tiedolla tavoiteltiin tässä tukimuksessa kiinnostavia arvoja kuten kokonaismäärää ja
keskiarvoja (Ojasalo, Moilanen, Ritalahti 2009, s. 119).

6

Kulttuurituottaja-alumnien tausta, työura ja kokemukset

Kyselylomakkeen valmistuessa aihe oli vielä melko suurpiirteinen. Tässä vaiheessa
tutkimuskysymyksen asettelu oli tasolla kuka ja mikä on kulttuurituotannon alumni. En
kokenyt olennaiseksi erotella Stadian ja Metropolian alumneja tai nuoriso- ja
aikuisopiskelijoita omiksi ryhmikseen. Tällä tavoiteltiin mahdollisimman kattavaa
yleiskuvaa. Aihetta ja kohderyhmää rajattiin lähinnä oman sen hetkisen mielenkiintoni
perusteella sekä opinnäytetyön käytänteet huomioiden. Sukupuolta ei pidetty tässä

21

kartoituksessa kiinnostavana tietona, sillä sitä ei voida tasa-arvoisuuden periaatteen
perusteella pitää edes valintaperusteena valittaessa opiskelijoita koulutusohjelmaan.
Vastauksia analysoitaessa, valmistuvassa olevien vastauksia ei huomioitu kategoriassa
työura ja ajatukset valmistumisen jälkeen tuloksen luotettavuuden vuoksi.

Taulukko1: Vastaajista nuorisopuolen opiskelijoita oli 11 (65%) ja aikuisopiskelijoita 6
(35%).

Taulukko 2: Sisäänotto vuosien skaala vastauksissa oli kymmenen vuotta.
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Otoksen jakautuminen nuoriso- ja aikuispuolen sekä sisäänottovuosien laajuuden
osalta paransi tulosten luotettavuutta kattavana alumnitutkimuksena.
Kysely oli rakennettu kronologisesti johdattaen vastaajan ajatukset ajasta ennen
opintoja nykyhetkeen.
Karrikoiden kysely oli jaettu seuraavasti:

6.1

Alumni ennen opintoja

71% (n=17) vastasi kysymykseen aikaisemmasta koulumenestyksestä. Aikaisemmalla
koulumenestyksellä tarkoitettiin kyselyssä toisen asteen koulumenestystä
päättötodistuksen keskiarvon perustella. Yksi oli ammattikoulun arvosana-asteikolla (15), joten se jätettiin tuloksen ulkopuolelle. Muut vastasivat arvosana-asteikolla 4-10.
Näiden keskiarvoksi saatiin noin kahdeksan (8,08).
Kyselyssä tiedusteltiin myös, oliko kulttuurituottajilla muuta aikaisempaa koulutusta
ennen kutuopintoja (poislukien lukio tai muu toisen asteen koulutus). 65% (n=17)
vastasi omaavansa muuta koulutustaustaa, mutta aikaisemman koulutuksen tasossa oli
paljon hajontaa. Joukossa oli niin opistotason koulutusta kuin myös korkeakoulu tason
koulutusta. Mielenkiintoista oli kuitenkin se, että aikasemmalle koulutukselle ei löytynyt
selkeää punaista lankaa. Joukosta löytyi koulutusta erittäin monialaisesti.
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Taulukko 3. Tässä taulukossa on esitetty alumnien aikaisempi työkokemus ja
työkokemuksen laajuus eri aloilla ennen opintoja kulttuurituotannon
koulutusohjelmassa.
Aikaisempaa työkokemusta kysyttäessa selvisi, että kaikilla (100%) kyselyyn
vastanneilla oli jotain työkokemusta ennen opintoja. Vastaajilla on ollut tässä
mahdollisuus vastata useampaan vaihtoehtoon eli yhdellä vastaajalla on voinut olla
esimerkiksi kokemusta kaikilta vastausvaihtoehtona olleista aloista. Kyselystä selvisi
myös, että yllättävän moni, melkein puolet eli 47% (n=17) oli ollut myös työttömänä
jonkinlaisen jakson ennen opintoja.
Kulttuurituottajille ominaista työskentelyä eli toimintaa vapaaehtoisena tai mukana
kolmannen sektorin toiminnassa oli myös monen vastaajan taustalla. Vapaaehtoisuus
tai talkootyö tapahtumatuotannossa voi herättää kipinän alaa kohtaan. Vapaaehtoisena
oli työskennellyt 65% (n=17) ja yhdistystoiminnassa oli ollut mukana jopa 71%
vastaajista, joista 67% (n=12) yli vuoden. Vapaaehtoistyöllä tässä yhteydessä
tarkoitetaan työtä, josta ei makseta rahallista vastiketta, mutta se on samankaltaista
kuin muiden samantyyppisissä työtehtävissä toimivien työnekijäasemassa olevien työ ja
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tapahtuu henkilön omasta halusta esimerkiksi jonkin yhteisen hyvän vuoksi
(nuorisotyö) (http://www.tyosuojelu.fi/fi/vapaaehtois-talkootyo). Myös talkootyö
katsotaan tässä yhteydessä vapaaehtoistyön piiriin.

Taulukko 4: Työkokemus eriteltynä aloittain kaikkien vastaajien osalta. Vastaajilla
mahdollisesti kokemusta useammista vaihtoehdoista.
Itselläni oli oman kokemukseni perusteella vahva käsitys siitä, että alalle hakeudutaan
aikaisemman kokemuksen synnyttämän kipinän myötävaikuttamana. Aikaisemmat
opinnot sekä työkokemus oli suurella osalla eli noin 76% (n=17) vastaajista vaikuttava
tekijä päätöksessä hakea kulttuurituotannon koulutusohjelmaan. Kysyttäessä oliko
aikaisemmilla opinnoilla tai työkokemuksella vaikutusta päätökseen hakea
kulttuurituottajakoulutukseen, tehtiin ’kyllä’ vastanneille tarkentava avoin kysymys:

”Tein kesätöitä lastennäytelmän tuotantoassistenttina, tajusin tarvitsevani lisäoppia ja
sytyin ajatukseen uravalinnasta tuottajana.”
”Työtehtäviin kuului erilaisten liikuntatapahtumien järjestäminen ja samaa kokemusta
oli myös yhdistystoiminnan/vapaaehtoistyön puolelta. Halusin saada koulutusta
aiheeseen.”
”Toimiminen festivaalin tuotanotassistenttina vakuutti, että haluan työskennellä
kulttuurialalla tuottajana.”
”Olen kulttuurialalta alunperin ja halusin työhöni toisen näkökulman.”
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”Takanani on yli viidentoista vuoden työkokemus alalta. Koska en omista tutkintoa ja
koin sen edesauttavan sijoittumistani työmarkkinoilla, joten hain ja pääsin.”
Kyselyssä kartoitettiin myös hakuvaihetta. Kaikkia vastaajia yhdisti yksi asia: jokainen
oli hakenut koulutusohjelmaan ensisijaisena hakukohteena. Tästä tosin heräsi kysymys,
että onko koulutusohjelman ensisijaisuus peruste sisäänpääsylle, sillä hakijoita on
moninkertainen määrä suhteessa sisäänottoon, jolloin tällainenkin sisäänpääsyperuste
voisi olla kriteerinä. Hakijoiden motivaatiosta kertoo se, että vain 24% (n=17)
vastaajista oli hakenut samaan aikaan muihin koulutusohjelmiin.
Vastaajilta kysyttiin, miksi hait alalle, sekä kartoitettiin odotuksia koulutuksen suhteen
ennen opintoja. Syiksi hakeutua koulutukseen annetiin aikaisemman työkokemuksen
lisäksi omat harrastukset sekä kiinnostus alaa kohtaan.

”Ala kiinnosti, koska olin seurannut sitä sivusta ja ajattelin että se voisi sopia minulle.”
”Oma kulttuuriharrastuneisuus oli suurin vaikutin. Odotuksenani oli saada
kulttuurituotannon opinnoista mahdollisimman monipuolinen kuva kentän toiminnasta
sekä tuottajan tehtävistä. Lisäksi tutkintotodistus eli "pätevyys" oli merkittävä syy.”
”Luulin, että minusta tulisi teatterituottaja.”
”Kutsumus kai..Vaikea sanoa. Pidän itseäni hyvänä työssäni, joten halusin kehittää
osaamistani ja avartaa tietämystäni muillakin kulttuurin aloilta tapahtumatuotannon
lisäksi.”
”Työt luovalla alalla kiinnosti. Musiikkiharrastuksen pohjalta oli syntynyt halu saada
elantonsa siihen liittyvästä toiminnasta. Odotukset oli aika epäselvät, koska
koulutuslinjan infosivut ja muu data oli tuolloin aika epäselvää (mielestäni). Vasta
hakukokeissa alkoi käymään ilmi, että mistä on kysymys.”
”Toivoin opiskelun vahventavan osaamista.”
”Halusin kulttuurialalle, mutten esiintymään. Kulttuurituotannon koulutusohjelma
kuulosti tarpeeksi monipuoliselta lavan takaiselta toiminnalta.”
6.2

Alumni opintojen aikana

Kuten aikaisemmin on todettu, monella vastanneista oli aikaisempaa työkokemusta ja
koulutustaustaa. Tästä kertoo myös kulttuurituottajan tutkinnon suorituksessa
hyväksiluettujen opintojen runsaus. Melkein puolet vastanneista eli 47% (n=17) oli
saanut opintojensa aikana opintopisteitä hyväksiluetuksi aikaisemman koulutuksen
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perusteella. Tosin hajontaa hyväksiluettujen opintojen määrässä oli paljon: neljälle oli
hyväksi luettu opintopisteitä yhdestä kuuteen opintopistettä, kun toinen puolikas oli
saanut hyväksiluettua aina viidestätoista viitenkymmeneen opintopisteeseen. Aiemmin
hankitun osaamisen tunnustamisen (AHOT) perusteella opintopisteitä oli saanut
hyväksiluettua 29% (n=17) vastaajista.
Oman kokemukseni perusteella oli kiinnostavaa selvittää muiden työskentelyä opintojen
aikana, sillä itse koin opintojen hitaan tahdin jättävät liikaa aikaa työskentelylle ja
tällöin fokus kääntyi enemmän työntekemiseen opiskelun sjaan. Itse olen työskennellyt
lähes koko opintojen ajan täyttä työviikkoa tehden, parhaimmillaan kolmessa
työpaikassa samaan aikaan. Yhden lukukauden ajaksi jätin työt kokonaan pois
keskittyäkseni opiskeluun ja tämä työstä vapaa lukukausi on ollut heikoin
opintomenestystä tarkasteltaessa.

Taulukko 5: Tämä taulukko osoittaa kaikkien alumnien työskennelleen opintojen aikana
alan erilaisissa työtehtävissä.
Työskentely opintojen aikana oli jaettu kahteen osaan: työskentely kulttuurialan
työtehtävissä ja muiden alojen työtehtävissä. Kulttuurialalla työskentelystä oli suljettu
pois tutkintoon sisltyvä pakollinen työharjoittelu. 29% (n=17) työskenteli alalla
päätoimisesti opintojen aikana jonkin ajanjakson, tosin pisimmillän vain vuoden
mittaisen jakson samaan aikaan opintojen kanssa.
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88% (n=17) työskenteli opiskeltavan alan työtehtävissä vähintään osa-aikaisena tai
projektiluontoisesti. Näissä vastauksissa oli hajontaa työn kestossa kuukaudesta pariin
vuoteen. 65% työskenteli myös vapaaehtoisena alalla opintojen aikana. 71% teki myös
töitä muiden alojen työtehtävissä. Yhteenvetona vastauksista voidaan todeta, että
kaikki kyselyyn vastanneet työskentelivät opintojen aikana.
Vastaajia pyydettiin myös erittelemään kulttuurialan työtehtäviä joissa he opintojen
aikana työskentelivät. Vastauksista oli havaittavissa, että näille tehtäville ei varsinaisesti
löydy yhtä nimittäjää, vaan töitä tehtiin hyvinkin erilaisissa tehtävissä ja työpaikoissa.
Työtehtäviksi oli nimetty mm. vapaaehtoistoiminta kolmannella sektorilla tai alan
tuotannoissa eri kulttuurinaloilla, levy-yhtiön assistentti, tuotantoassistentti, erilaiset
tehtävät tapahtumatuotannoissa, tiedottaja, tapahtumien järjestely, muusikko ja työ
ravintola-alalla.
Vastauksissa ei pyydetty erittelemään palkallisia ja palkattomia työtehtäviä, sillä alalla
ei työskennellä aina täysin normaalien reunaehtojen mukaan. Tässä yhteydessä
voidaan puhua epätyypillisistä työsuhteista, jotka ovat hyvin tavallisia kulttuurilalla.
Epätyypillisellä työsuhteella tarkoitetaan normaalista työsuhteesta poikkeavia
työsuhteita, joiden kesto on sovittu toistaiseksi ja työtehtävät suoritetaan yhdessä
paikassa, yhdelle työnantajalle tämän työnantajan tiloissa (Halonen 2009, s. 183).
Epätyypilliselle työsuhteelle on myös edellä mainittujen seikkojen lisäksi entistä
useammin tyypillistä se, että tähän kategoriaan voidaan myös laskea sellaisia
työmuotoja, jotka eivät oikeudellisesti ole työsuhteita (Halonen 2009, s. 183). Oma
taustani on hyvin samankaltainen vastanneiden kanssa ja lasken itse myös
vapaaehtoistyön työkokemukseksi. Keskustelussa työn epätyypillistymisestä ei suoraan
kuitenkaan sisällytetä vastikkeetonta työtä epätyypillisiin työsuhteisiin (Halonen 2009,
s. 194). Uskon kuitenkin oman kokemukseni perusteella, että kulttuurialalla olisi
perusteltua sisällyttää vastikkeeton, tässä tapauksessa vapaaehtoistyö, alan
epätavallisiin työsuhteisiin, sillä alan opiskelija kokee usein saamansa työkokemuksen
riittäväksi vastikkeeksi.
On yleistä, että ihmiset hakeutuvat palkattomissa vapaaehtoistyötehtävissä käyttämään
ammatillista asiantuntemustaan (Halonen 2009, s. 184). Kulttuurituottajat opiskelevat
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alaa ja työskennellessään vapaaehtoisena käyttävät oppimaansa tässä työssä
hyväkseen sekä oppivat lisää.
Tässä kohdassa kysyttiin myös opintojen edistymisestä tavoiteajassa ja kaikista
vastanneista tässä kohdassa huomioitiin vain alumnien (14) vastaukset. Näistä 86%
(n=14) valmistui ajallaan, joista 14% etuajassa. Opintojen pidentyminen oli osalla
aiheutunut pääosin muiden projektien vuoksi tai käytännön järjestelyiden vuoksi
koulutusohjelmassa (vaihto, kurssien aikataulut).
Myös Järven opinnäytetyössä (Järvi 2007) kartoitettiin vuonna 2001 ja 2002 opintonsa
aloittaneiden opintojen pitkittymistä. Opinnäytyönsä pohdinnassa Järvi rinnastaa
runsaan työskentelyn sekä opintojen pitkittymisen toisiinsa, sillä hänen
tutkimusryhmänsä yhdeksästä valmistuneesta vain neljä oli valmistunut ajallaan (Järvi
2007, 49). Verrattuna tähän tulokseen voidaan todeta tapahtuneen kehitystä
positiiviseen suuntaan.
6.3

Opintojen vaikutus ajatuksiin tulevaisuudesta sekä omaan ammatti-identiteettiin

Vastanneilla oli hyvin erilaisia ajatuksia osiossa jossa kartoitettiin, miten opinnot ovat
vaikuttaneet ammatti-identiteetin kehittymiseen sekä miten he näkevät oman
tulevaisuutensa alalla. Suurimmassa osassa vastauksia sävy oli positiivinen, tosin kaikki
eivät olleet kovin optimistisia tulevaisuuden suhteen.
Kaiken kaikkiaan opintojen vaikutus ammatti-identiteetin kehittymiseen tunnustettiin.
Tosin ammatti-identiteetin käsite ei välttämättä ole ollut kaikille vastaajille
entuudestaan tuttu, mikä on voinut vaikuttaa vastauksiin. Erityisesti itsenäiset projektit
ja työharjoittelut toivat identiteetin kehittymisen kannalta hyvää kokemusta.
Esimerkiksi koettiin oman osaamisen sekä vahvuuksien kehittyneen niin, että
tulevaisuuden suunnitelmat muuttuivat kokonaan ja suunnattiin jopa täysin eri taiteen
alalle kuin mistä oltiin lähtöisin tai eri tehtäviin, joihin oli aikaisemmin suunnannut.
Koulutus on myös monien osalta selkeyttänyt omaa näkemystä alasta ja
mahdollisuuksista sekä tuonut realismia omaan ajatteluun.
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”Itsenäisistä projekteista ja työharjoitteluista tuli hyvää käytännön kokemusta ja oppia
erilaisista projekteista alalla. Sitä kautta kehittyi ammatti-identiteetti ja itseluottamus
omaan tekemiseen kasvoi.”

”pari ensimmäistä vuotta se hämmensi, pidin itseäni kuitenkin muusikkona. Vasta
työharjoittelun jälkeen olen kertonut kysyttäessä olevani tuottaja. Kuitenkin aloitan:
olen alunperin muusikko, mutta nykyään tuotan...”
”Opiskeluaikaisen työkokemuksen karttumisen lisäksi kulttuurituotannon koulutus
vakuutti siitä, että oma ammattitaito on riittävä alalla työllistymiseen.”
Opintojen vaikutus tulevaisuuteen oli pääosin koettu positiiviseksi. Vastauksissa tuotiin
esille oman osaamisen ja koulutuksen lisäksi verkostojen vaikutus työllistymisessä.
Opiskeluaikana koettiin saavutettavan erilaisten projektien ja työharjoittelun myötä
hyvät verkostot, joista on ollut hyötyä.

”Voihan tästä jotain hyötyä olla, mutta enemmän merkitsee tsägä ja ketä tuntee.
Ammatti.identiteetti on ehkä noussut, mutta ei merkittävästi.”
” ...en tiedä onko koulutuksesta niin paljon hyötyä kuin aloittaessa tutkintoa ajattelin.
Hyötyä on varmasti verkostoitumisesta jota on tapahtunut koulutuksen aikana.”

”Löysin kyllä ehdottomasti oman alani. Ammatti-identiteetti kehittyi eniten
työharjoitteluiden ja omien projektien myötä.”
Monissa kommenteissa korostui juuri työharjoittelun ja projektityön merkitys
identiteetin rakentajina. Varsinkin niillä, joilla valmistumisesta ei ole kulunut vielä
tarpeeksi aikaa voi olla vaikea hahmottaa identiteetin rakentumisen vaiheita. Kehitystä
voidaan tunnistaa helposti juuri käytännön työssä, sillä silloin opittu asia vasta
konkretisoituu toiminnaksi ja kehittyminen tapahtuu tämän myötä asteittain.
Negatiivisiakin ajatuksia oli opintojen aikana herännyt. Vastauksissa nostettiin esille
esimerkiksi huoli palkkauksesta sekä työn haastavuus ja alan epävarmuus. Nämä ovat
luonneet osalle stressiä sekä skeptisyyttä tulevaisuutta kohtaan. Osa vastaajista olikin
päätynyt vaihtamaan alaa, koska eivät kokeneet opintojen vahvistaneen tarpeeksi
omaa osaamista tai mahdollisuuksia työmarkkinoilla.
”...tuottajat ovat stressaantuneita kulttuurialasta riippumatta. -- Tuottajan työ ei
innostanut enää ollenkaan.”
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”Koulutus osoitti, että kulttuuriala on haastava työpaikka. Se vaatii intohimoa,
rakkautta ja jopa uhrautumista. Ja kun rakkauteen yhdistetään raha, syntyy haastavia
tilanteita. Itse en reagoinut positiivisesti kulttuurialan rahankeruuseen, joten totesin,
että haluan kerätä rahaa jollekin sellaiselle toimijalle, joka ei aiheuta sydämessä mitään
tunteita.”
” Kulttuurin parista tuskin löydän töitä alan huonon palkkauksen vuoksi.”

Määrällisesti positiivisia kommentteja saatiin enemmän ja opinnoilla katsottiin olevan
suotuisa vaikutus ammatti-identiteetin löytymiseen.
6.4

Kulttuurituottaja-alumnin työuran alkutaival

Tässä osiossa huomioidaan vastanneista vain alumnien vastaukset, joita oli 14/17.
Valmistumisen jälkeen vain 14% 2 on tehnyt vapaaehtoistöitä ja nämäkin vain 1-3
kuukauden mittaisen jakson. Pohdin mahtaako tähän vaikuttaa se, että monella on
aikaisempaa kokemusta vapaaehtoistöistä tai yhdistystoiminnasta ennen opintoja, mikä
on valmistuttua ja koulutuksen myötä vähentynyt. Opiskelijoiden keskuudessa on myös
viime aikoina keskusteltu kiivaasti palkattomasta työstä, mikä kertoo siitä, että
ammattilaiset eivät halua enää käyttää ammattitaitoaan ilmaiseksi edes kolmannelle
sektorille tyypilliseen yhdessä yhteiseksi hyväksi-periaatteella.
Katri Halosen artikkelissa Työelämän tutkimus (2009, s. 187-188) todetaan, että
ansiotuloja kerryttävien tulojen ohella keskeisenä osana kulttuurituottajien työllisyyttä
on palkaton tai voimakkaasti alihinnoiteltu työ. Tässä kyselyssä annettiin vaihtoehdoiksi
vapaaehtoistyö, yrittäjyys/freelancer, muu kuin kulttuurialan työ ja työttömyys
kysyttäessä työskentelystä valmistumisen jälkeen. Vapaaehtoisuudella haettiin
nimenomaan vastausta kysymykseen palkattomasta työskentelystä. Vastausten
perusteella voitaneen todeta, että erittäin pieni osa on tehnyt palkatonta työtä, mutta
tämä kysely ei anna vastausta Halosen kommenttiin voimakkaasti alihinnoitellusta
työstä.
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Taulukko 6: Tässä taulukossa hahmotetaan alumnien työuraa valmistumisen jälkeen.
Kulttuurialan palkkatöissä on ollut 79% (n=14), joista 82% (n=11) on toiminut
yrittäjänä tai freelancerina. Muiden alojen töitä on tehnyt 21% ja vain 7 % oli ollut
työttömänä. Tässäkin kohdassa vastaajilla oli mahdollisuus vastata useampaan
kohtaan.
Tarkentavassa avoimessa kysymyksessä kysyttiin tehtäviä, joihin alumnit olivat
sijoittuneet valmistuttuaan: Metropolia hallinto, klubi-/festivaalituottaja, keikkamyyjä,
teatterissa, kulttuurikeskuksen tuotantokoordinaattori... Pari vastaajaa oli vaihtanut
kokonaan alaa petyttyään sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.
Halosen väitöskirjan johtopäätöksessä todetaan tutkimustuloksien perusteella, että
uusien valmistuvien alan toimijoiden ensisijainen mahdollisuus työllistyä ei ole itsensä
työllistäminen, toisin kuin yliesesti oletetaan (Halonen 2011, s. 77). Tutkimukset ovat
osoittaneet, että harva luo oman työpaikkansa. Sen sijaan kulttuurituottajat toimivat
useimmiten kaikilla eri sektoreilla vakituisessa sekä kokopäiväisessä työsuhteessa ja
vain harva rakentaa työllisyytensä lyhyiden työsuhteissa tai yrittäjyyden kautta (2011,
s. 77). Kuitenkin kyselyyn vastanneista alumneista 65% (n=14) kertoi työskennelleensä
yrittäjänä tai freelancerina valmistumisen jälkeen. Koska otos on melko pieni, voi tulos
olla huomattavastikin vääristynyt. Pidän sitä kuitenkin suuntaa-antavana.
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Vastaajilta kysyttiin avoimella kysymyksellä tyytyväisyyttä valittuun alaan sekä, että
uskovatko he toimivansa kulttuurituottajana koko työuransa. Lähes kaikki ilmaisivat
tyytyväisyytensä alan valintaan, vaikkei ollut siitä varmuutta, että vastajaat tekisivät
elämän mittaisen uran kulttuurituottajana.

” En usko, mutta aika näyttää. tavoite on päästä töihin isoon tai keskisuureen
tapahtumatuotantoyritykseen tai levy-yhtiöön esim. Live-Nation, Eastway, Fullsteam tai
mainostoimistoon tai ison yrityksen markkinointiosastolle.”
” Kyllä, paljon eri mahdollisuuksia työllistyä erilaisiin työtehtäviin. Todennäköisesti en
toimi kulttuurituottaja-nimikkeellä ehkä ikinä, mutta samansisältöisiä töitä tekisin
mielellään.”
” Olen. En tiedä, miten tässä käy, mutta juuri nyt uskon, että tulen tekemään alan töitä
työurani ajan.”
” Ainahan sitä toivoo välillä, että ois jatkanut pitkän matematiikan ja fysiikan/kemian
parissa ja päätynyt johonkin muualle. Mutta kyllähän pitemmän päälle (varsinkin ellei
ajattele työmäärän ja palkkatason surkeaa suhdetta) kulttuurialalla toimiminen on juuri
sitä mitä on aina toivonut ja sen parissa viihtyy. Eiköhän sitä jossain määrin ainakin
jatka kulttuurialalla toimimista ainakin mahdollisimman pitkään.”
Aihetta on tutkittu aikaisemmin tehdyssä opinnäytetyössä. Stadiasta (nykyisin
Metropolia) valmistuneet kulttuuritituottajat olivat myös työllistyneet melko hyvin, sillä
vuonna 2007 valmistuneista työskenteli kulttuurialalla 75% (Järvi 2007, s. 31).

7

Koulutuksen SWOT-analyysi vastausten perusteella

Hohtokari ja Uitto (Hohtokari, Uitto 2011) keskustelevat luovien alojen koulutuksesta
hyvin kriittiseen sävyyn. He pitävät koulutusta ja sen tarjontaa tärkeänä, mutta
kokevat, ettei se käy mitään dialogia kentän kanssa miten koulutusta tulisi kehittää.
Tässä julkaisussa todetaan luovien alojen koulutuksen ja työelämän kohtaamisessa
mm. seuraavanlaisia haasteita: työnantajien mielestä koulutus ei valmista tarpeeksi
työelämän todellisuuteen. Useiden koulutusohjelmien esittelyissä kerrotaan usein
valmistuneiden sijoittuvan esimerkiksi johto-tehtäviin, mikä luo väärän kuvan
todellisuudesta. Nämä tehtävät aukeavat kuitenkin vasta pitkän uran ja kokemuksen
myötä (H&U 2011, s. 8). He myös toteavat, että työelämän todellisuus ja opetussisällöt
eivät ole linjassa.
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Kyselyssä kartoitettiin myös alumnien näkemyksiä Metropolian kulttuurituotannon
koulutusohjelman vahvuuksista, heikkouksista, mahdollisuuksista sekä uhkista.
Vastauksien perusteella tein nelikenttäanalyysin eli SWOT-analyysin (strengths,
weaknesses, opportunities, threats). Kokemukseni mukaan Swot-analyysia käytetään
erityisesti liiketoiminnassa, kun halutaan kehittää ja arvioida toimintaa sekä strategian
luomisen tukena. Tässä nelikenttäanalyysissä vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä
tekijöitä analysoivia osia, kun mahdollisuuksilla ja uhkilla kartoitetaan toimintaa
suhteessa toimintaympäristöön, eli esimerkiksi ajan tuomiin muutoksiin ja näkemyksiin
tulevaisuudesta.

Vastauksia analysoitaessa nousi erityisesti koulutuksen heikkoudet erityisen suurena
joukkona esille. Aikaisemmin vastaajat olivat kuitenkin kertoneet olevansa pääsoin
tyytyväisiä. Tässä valossa tulkitsen heikkouksien nostamisen esille positiivisessa
mielessä vastaajien haluan tuoda esille kehittävää kritiikkiä.
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8

Pohdinta

Kartoituksen tuloksista selvisi, että monella alumnilla on pääpiirteittäin samanlainen
tausta ja kokemuspohja kuin itselläni. Aikaisempaa työkokemusta on laajasti sekä
koulutusta toisen asteen jälkeen, hyvä koulumenestys sekä kulttuurialan
harrastuneisuutta. Myös työelämän nurja puoli oli tullut monelle tutuksi työttömyyden
myötä. Pääosin moni oli tyytyväinen uravalintaan, mutta tulevaisuus ei ole kaikille vielä
kristallin kirkas ja yrittäjähenkisyyttä vaaditaan työelämässä menestymiseen, vaikkei
alkaisikaan varsinaisesti yrittäjäksi.
Tällä opinnäytetyöllä oli tarkoitus kartoittaa sitä, kuka ja mikä on Metropolian
kulttuurituotannon alumni. Kiinnostavaksi koettiin tiedot aikaisemmasta koulutuksesta,
koulumenestyksestä sekä työkokemuksesta arvioitaessa mikä on ollut alumnien tietojen
ja taitojen taso hakuvaiheessa. Taustalla kartoitettiin myös sitä, millä perusteella ja
millaisella motivaatiolla koulutusohjelmaan hakeudutaan. Tuloksista oli havaittavissa,
että kulttuurituotannon alumnit omaavat laajaa työkokemusta jo ennen opintoja, sekä
kulttuurialalta että muilta aloilta. Kaikki vastanneista olivat työskennelleet alalla ja 65%
vastanneista oli myös muuta koulutustaustaa. Kysymykseen koulumenestyksestä
saatiin vastaus 71% osalta. Yhteenveto alumnista ennen opintoja kulttuurituotannon
koulutusohjelmassa:
 omaa työkokemusta sekä kulttuurialalta että muultakin alalta palkkatyöstä
 koulumenestys on ollut aikaisemmin hyvä (ka noin 8) ja on opiskellut toisen
asteen koulutuksen jälkeen jollakin tasolla
 yritteliäisyydestä huolimatta alumni on hyvin todennäköisesti ollut myös
työttömänä
 aikaisemmat kokemukset sekä harrastuneisuus ovat vaikuttaneet päätökseen
hakeutua kulttuurituottannon koulutukseen
 on hakenut koulutusohjelmaan ensisijaisena vahtoehtona
Kyselyssä kartoitettiin myös opintojen edistymistä, työskentelyä opintojen aikana sekä
alumnien näkemystä koulutusohjelmasta. Tästä osiosta yhteenvetona voidaan todeta,
että:
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 alumni suoriutuu opinnoistaan tavoiteajassa, vaikka monet työskentelevät
paljon opintojen ohessa
 alumneilla on ollut myös mahdollisuus tehdä alan töitä opintojen ohessa
 aikaisempi työkokemus ja koulutus ovat mahdollistaneet joidenkin
opintokokonaisuuksien hyväksiluvun
 alumnit ovat olleet aktiivisia vapaaehtoistyössä ennen opintoja ja opintojen
aikana
 koulutuksen koettiin vahvistavan käsitystä omasta ammattitaidosta
Alumnien työuraa kartoitettaessa selvisi ristiriitaisia asioita suhteessa lähteenä
käytettyyn tulokseen, mutta toisaalta on huomioitava, että tässä kartoituksessa otos jäi
melko kapeaksi suhteessa Metropolian kulttuurituottannon alumnien kokonaismäärään.
Yrittäjyys on suuresti puhuttanut kulttuurituottajien ja muiden alan ammattilaisten
keskuudessa. Vaikka yrittäjyys on Suomessa luonnollinen tapa työllistyä, on yrittäjyys
joillakin aloilla koettu pakkoyrittäjyydeksi, koska moni valitsee sen alan
työmahdollisuuksien projektiluontoisuuden sekä toimintojen ulkoistamisen vuoksi.
Tässä kartoituksessa alumnien työurasta valmistumisen jälkeen selvisi, että:
 alumnit eivät ole tehneet juurikaan vapaaehtoistyötä alalla valmistuttuaan
 ovat työskennelleet koulutustaan vastaavissa työtehtävissä ja yrittäjyys on tullut
tutuksi jossakin muodossa
 Metropolian kulttuurituotannon alumni on tyytyväinen alan valintaan, vaikka ei
ole täysin varma siitä, aikooko tehdä elämän mittaisen uran kulttuurittuottajana
Kartoituksen taustalla käytetty teoria itsessään oli ristiriitainen. Teorioissa puhuttiin
sekä puolesta että vastaan kulttuurialan ja luovien alojenkoulutuksen työllisyyden ja
työllistymisen puolesta. Halusin tuoda kartoituksen taustalle erilaisia näkökulmia ja
luoda työn sisälle kiinnostavaa dialogia. Oma kokemukseni loi luonnollisesti
ennakkokäsityksen aiheesta, mutta opinnäytetyö oli henkilökohtaisella tasolla
vähintäänkin tätä tunnetta vahvistava. Tunnistin vastauksista monia itse kokemia
yksityiskohtia ja pystyn samaistumaan edellä esitettyyn yhteenvetoon
kulttuurituotannon alumnista.
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Jo alun alkaen aihe oli laaja ja se tarjosi monia kiinnostavia näkökulmia joista lähestyä
sitä tai joita olisin halunnut lähteä tarkastelemaan. Tuloksia tarkkastellessani pohdin,
olisiko kuitenkin pitänyt tehdä kyselystä laajempi. Kysely itsessään ohjasi suuressa
määrin koko opinnäytetyötä ja sitä, millaiseksi kokonaisuus rakentui. Olisi kiinnostavaa
tehdä jatkotutkimus alumnien työurista ja tarkentaa tuloksia työllistymisestä sekä
erityisesti alan yrittäjyyttä.
Tavoitteeni oli kartoittaa myös ammatti-identiteettiä. Tämän osalta tavoite jäi
saavuttamatta siinä suhteessa mitä kartoitukselta odotin. Vastaajat eivät välttämättä
täysin sisäistäneet kysymystä tältä osin ja vastaukset jäivät hyvin pintapuolisiksi.
Jos tekisin työn uudelleen tämän hetkisen tiedon pohjalta, panostaisin edellä
mainittuihin seikkoihin sekä pyrkisin saamaan huomattavasti laajemman otoksen. Nyt
kartoituksen tulosta voidaan pitää lähinä suuntaa antavana, eikä sille voida antaa
tarpeeksi painoarvoa esitettäessä kehitysehdotuksia.
Metropolian kulttuurituottannon koulutusohjelman sisältö palvelee kentän odotuksia
tulevaisuuden ammattilasilta. Vaikka kulttuurituottajat työskenetelevät taiteen parissa,
on taloudellakin oma paikkansa yhtälössä. Koulu avaa paljon mahdollisuuksia. Niistä
tulee suorastaan runsauden pula ja oman kokemukseni perusteella erikoistuminen ei
välttämättä toteudu, koska opinnot antavat mahdollisuuden kokeilla eri asioita
kulttuurinkentällä esimerkiksi itsenäisten projektien puitteissa ja syventävien sekä
vapaasti valittavien opintojen parissa tulee hankittua pintaraapaisu monista
tuotannoissa kiinnostavista pienemmistä osa-alueista. Kokonaisuutta tarkasteltaessa
voidaan kuitenkin todeta jo kartoituksen tulostenkin perusteella, että koulutuksella on
merkittävä osa oman ammattitaidon ja ammatti-identitettin vahvistumisessa. Omalla
kohdallani sain todeta, että vaikka kokonaisuudesta saattaa tulla kirjava, käytännössä
voi käydä niin, että kouluun astelee pitkään yhdistystyössä vaikuttanut joka paikan
höylä ja ulos astelee kulttuurituotannon alumni sekä oman tapahtumatuotantoon
erikostuneen yrityksen omistaja.
Jos tämän opinnäytetyön perusteella voidaan tehdä ehdotuksia, koulutuksessa olisi
ehkä syytä huomioida enemmän yrittäjyyttä tuloksia tarkasteltaessa. Se on monelle
keino työllistyä, olipa yrittäjyys tässä kuviossa mukana missä tahansa muodossa:
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työllistyminen yrittäjänä, yrittäjämäisesti projekteissa/freelancerina tai työskennellessä
yrittäjälle. Suomessa on satoja tuhansia yrityksiä ja tämä sektori työllistää enemmän
kuin muut. Odotukset ovat realistisempia kun tunnetaan työsuhteen toisen osapuolen
lähtkohdat ja toiminnan periaatteet.
Hohtokari ja Uitto keskustelevat myös oppilasaineksesta ja asenteista sekä niiden
vaikutuksesta työllistymiseen. Keskustelussa todetaan vastavalmistuneilla olevan vääriä
odotuksia ja erityisesti luovien alojen oppilaitoksiin on päätynyt tavallista enemmän
opiskelijoita, jotak ovat mielestään erehtyneet alan valinnassa (Hohtokari, Uitto 2001,
s. 12-13). Tässä keskustelussa ehdotetaankin tarkastelemaan josko oppilasvalinnoilla
voitaisiin vähentää epärealistisia odotuksia alaa kohtaa (s.13). Tulokseni poikkeavat
tästä väitteestä ja herättävät pohdintaa siitä, että onko tutkimukseeni vastanneiden
alumnien hyvä työllistyminen lopputulos heidän taustansa vaikutuksesta. Tulokset
osoittavat, että heillä on kokemusta kulttuurialasta, vähintäänkin harrastuneisuuden
tasolla, ja työelämästä sekä kaikki totesivat valinneensa alan aikaisemman
kokemuksne perusteella. He ovat juuri valmistuneinakin omanneet sen työelämän
absurdin vaatimuksen olla juuri valmistunut lähes ammatilainen. Tuloksien perusteella
myös suuri osa oli tyytyväisiä alan valintaan, toisin kuin edellä mainitussa keskustelussa
oli todettu.
Mielestäni opiskelijavalinnoissa olisi hyvä huomioida aikaisempi työkokemus, yleisesti
toiminta alalla ja harrastuneisuus, sillä se helpottaa työllistymistä. Oman kokemukseni
perusteella monilla työnantajilla on melko absurdi vaatimus: odotetaan, että palkkatöitä
hakiessa olet suoraan koulun penkiltä työelämään siirtyessä tutkinnon ja pitkän
kokemuksen omaava ammattilainen. Kyselyyn vastanneilla olikin kaikilla kokemusta
vähintään harrastustasolla. Sitä ei voida suoraan tämän opinnäytetyön perusteella
todentaa, mutta oman kokemukseni ja vastausten perusteella heräsi ajatus, että
olisikohan meidän Metropolian alumnien työllistymisprosentti sama ilman tutkintoa
tukevaa laajaa kokemuspohjaa.
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Metropolian kulttuurituotannon alumnikysely 2011
Olen Kutu08N opiskelija Maria Olin ja tekemässä opinnäytetyötä Metropolian kulttuurituotannosta valmistuneiden alumnien ammattiidentiteetin kehittymisestä. Olisin erittäin kiitollinen kaikista vastauksista. Kyselyyn vastaaminen vie noin 15 minuuttia.
Alumnikartoitus on osa laajempaa opetussuunnitelmankehittämisprojektia. Meneillään olevan projektin tarkoitus on selvittää alumnien
työhönsijoittumista opiskelua ennen, sen aikana ja sen jälkeen, sekä kartoittaa alumnien näkemyksiä kulttuurituottajan tulevaisuudesta.
Haluamme projektin myötä luoda parempaa arvoa sinun tutkinnollesi.

Aloitus
Sisääntuloryhmä (muotoa 08N
tai 08A)
Jos Metropolian
kulttuurituotannon koulutus
olisi eläin, mikä eläin se sinusta
olisi ja miksi?

Aikaisempi koulutus
Aikaisempi koulutus, myös
kesken jääneet opinnot.

Koulumenestys
Toisen asteen koulutus Lukion päättötodistus
Keskiarvo

Työkokemus ennen opintoja
Vapaaehtoistyö

--Valitse tästä--

Yhdistystoiminta

--Valitse tästä--

Palkkatyö

--Valitse tästä--

Muu kuin kulttuurialan
työkokemus

--Valitse tästä--

Työttömyys

--Valitse tästä--

Hakuvaihe
Oliko aikaisemmilla opinnoilla
tai työkokemuksella vaikutusta
päätökseen hakea
kulttuurituottajakoulutukseen?

--Valitse tästä--

Jos vastasit edelliseen 'kyllä',
kerro omin sanoin miten.

Haitko ensisijaisena
kulttuurituotannon
koulutusohjelmaan?
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--Valitse tästä--
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Haitko muihin alan koulutusta
tarjoaviin oppilaitoksiin samaan
aikaan?

--Valitse tästä--

Valittiinko sinut ensimmäisellä
hakukerralla?

--Valitse tästä--
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Miksi hait alalle? Odotuksesi
koulutuksen suhteen ennen
opintoja?

Opinnot
Suorititko tutkinnon virallisen
ajan puitteissa (240op/ 4v)?

--Valitse tästä--

Jos vastasit edelliseen 'ei', mikä
opintojen pidentymiseen vaikutti
ja kuinka paljon opinnot menivät
yli virallisesta ajasta?
Kuinka paljon sinulle myönnettiin korvattavaksi
opintoja aikaisemman koulutuksen perusteella tai tunnustettiin aikaisempaa osaamista (AHOT) korvaamaan opintoja?
Opintopistettä

Miten koulutus vaikutti
ajatuksiisi tulevaisuutta kohtaan
tai ammatti-identiteettisi
kehittymiseen?

Työskentely kulttuurituotannon tehtävissä opiskelun aikana (ei työharjoittelu)
Palkkatyössä päätoimisesti (n.
40h/vko)

--Valitse tästä--

Osa-aikaisesti/
projektiluontoisesti

--Valitse tästä--

Vapaaehtoistyö

--Valitse tästä--

Erittele työtehtävät omin sanoin.

Työskentely muissa kuin kulttuurituotannon tehtävissä opiskelun aikana (ei työharjoittelu)
Palkkatyössä päätoimisesti (n.
40h/vko)

--Valitse tästä--

Osa-aikaisesti/
projektiluontoisesti

--Valitse tästä--

Vapaaehtoistyö

--Valitse tästä--

Valmistumisen jälkeen

2/3
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Työura valmistumisen jälkeen
Vapaaehtoistyö
Palkkatyö
Yrittäjä/ Freelancer
Muu kuin kulttuurialan työ
Työttömyys
Työtehtävät, ammattinimike,
työsuhde (tunti, osa-aikainen,
päätoiminen) omin sanoin.
Työnantajaa ei tarvitse mainita.
Oletko tyytyväinen valitsemaasi
alaan? Uskotko toimivasi
kulttuurituottajana koko
työurasi ajan?
Mitkä ovat mielestäsi
kulttuurituottajakoulutuksen
vahvuudet/ heikkoudet
työllistymisesi kannalta?
Kuinka kulttuurituottajien
koulutusta pitäisi kehittää? Mitkä
ovat koulutuksen
mahdollisuudet/ uhat?
Oletko kiinnostunut
YAMK-tutkinnosta tai
lyhyemmästä
täydennyskoulutuksesta urasi
aikana? Minkälaista
täydennyskoulutusta toivot?
Ideoi.
Miten näet tulevaisuutesi
kulttuurituottajana?

Lopuksi
Alumnikartoituksen seuraavassa
vaiheessa haastattelen teitä
alumneja henkilökohtaisesti. Jos
olet kiinnostunut osallistumaan
tähän vaiheeseen, jätä tähän
yhteystietosi.
Haluaisitko jakaa uratarinasi ja
ideasi koulutuksen
kehittämiseksi? Metropolia kerää
kulttuurituottajien uratarinoita.
Sopisiko sinulle kirjoittaa oma
uratarinasi? Jätä tähän
yhteystietosi jos olet
kiinnostunut.

Tietojen lähetys
Tallenna
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